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Abstract: The National Libraries task to save and preserve the national 

cultural heritage has turned to a new challenge in a digital 
world. The preservation of born-digital material for future 
use requires not only saving the digital object itself but also 
information about the object, preservation metadata. This is a 
relatively new issue and the library community has very little 
experience in this area. It has become evident that 
international cooperation is necessary to solve the task and 
that the development of international standards is of 
fundamental significance. 

 
This thesis investigates what has been done to meet the 
problems with the fast obsolescence of digital material with 
the focus on metadata. It examines the international 
collaboration in this area and the results. Ten European 
national libraries were inquired and their approach to long 
term preservation of the born-digital heritage concerning 
collection and strategies for handling of preservation 
metadata. The study shows that the Scandinavian countries 
began collecting with web harvesting while most countries in 
Central Europe work with deliveries. It is also shown that the 
regional differences are becoming smaller and that today 
most of the countries are following a combined approach. 
Web harvesting requires a different management of metadata 
than digital deliveries. However, within the different methods 
the solutions are rather close.  
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1 Inledning 

1.1 Val av ämne 

När det var dags att bestämma sig för ett ämne för magisteruppsatsen arbetade jag på 
Kungl. biblioteket (KB) med inflödet av pliktleveranser och hantering av det tryckta 
kulturarvet var en av mina uppgifter. Samtidigt kom jag i kontakt med det pågående 
projektet om digitala leveranser där man höll på med utvecklingen av rutiner för 
insamling av digitalt skapat material. Jag förstod vilken stor problematik som var 
bakom uppgiften att spara även den delen av kulturarvet och hur många öppna frågor 
som fanns. Diskussioner med kollegor på olika nivåer visade att det fanns liten kunskap 
om hur andra länder, speciellt utanför Norden, hanterar samma uppdrag och så uppstod 
idén att ta upp ett problemområde och se vad andra har gjort.  

Metadata är information som behövs för att göra ett digitalt objekt hanterbart. Att 
utveckla vilken information som behövs är en viktig uppgift för informations-
vetenskapen. Handlar det dessutom om digitala biblioteksobjekt är skapandet av 
kunskap om dess hantering dessutom ett forskningsfält för biblioteksvetenskapen. Att 
skriva en magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap om metadata för 
digitala biblioteksobjekt verkade vara dubbelt lämpligt. 

Min granskning av svenska uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap 
visade att andra hade resonerat på samma sätt som jag men att samtliga har undersökt 
något problem i samband med beskrivande metadata, bevarandemetadata nämns inte 
(Björkhem & Lindholm 2000; Larsson & Lundén 2003). När bevarandeproblematiken 
togs upp som en av nationalbibliotekens uppgifter gjorde man en diskursanalys med en 
politisk eller filosofisk frågeställning (Persson & Persson 2004; Holmqvist & Karlsson 
2007). Forskning om organisatoriska/tekniska frågor i samband med digitalt bevarande 
är genomförd av tekniska institutioner som data- och systemvetenskap (Holtrin & 
Nyman 2007) eller informatik (Brissman & Carlzon 2006). Mina erfarenheter på 
bibliotekshögskolan (BHS) i samband med uppsatsämnet visade också att det finns för 
liten medvetenhet om problematiken om denna viktiga uppgift som biblioteken har.1 Jag 
vill fylla denna lucka eftersom jag anser ämnet som relevant för en modern utbildning 
inom kunskapsorganisation. Även om bibliotekarier inte ska konkurrera med 
systemutvecklare är det nödvändigt att de har en grundläggande förståelse även för 
tekniska problem som biblioteken står inför när det gäller att bevara digitala samlingar. 
Det är nödvändigt, även för humanister, för att kunna kommunicera med specialisterna i 
en konkret arbetssituation och för att kunna ta upp kulturarvdiskussionen på ett 
professionellt sätt.  

Kunskap om bevarandemetadata är avgörande för ett långsiktigt bevarande och de 
beslut vi tar idag är grunden för framtidens syn på vår nutid. En undersökning inom 
ämnet är av intresse såväl för biblioteks- och informationsvetenskapen som för KB 
eftersom hanteringen av digitalt skapade publikationer är ett relativt nytt område med 

                                                 
1 Sedan december 2007 deltar BHS i ett EU-finansierat projekt för att hitta lösningar för ett långsiktigt 
digitalt bevarande. På Högskolans hemsida står det: ”Bevarandet av digitala objekt är ett 
världsomspännande problem och viktigt för oss alla.” (Högskolan i Borås 2007) 
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öppna frågor och en kartläggning av andra länders tillvägagångssätt visar hur uppgiften 
kan tacklas på olika sätt.  

Uppsatsen syfte är att introducera läsaren i ett aktuellt ämne och främja förståelsen för 
uppgiften som nationalbiblioteken står inför. Kanske kan jag väcka intresse hos andra 
bibliotekariestudenter för ett nödvändigt och spännande ämne som influerar den 
humanistiska världen i allt större omfattning. 
 

1.2 Bakgrund 

En av nationalbibliotekens främsta uppgifter är uppdraget att spara och tillhandahålla 
vårt kulturarv, nationens minne. Kungl. biblioteket har i nära 350 år samlat och bevarat 
allt som trycks i Sverige oavsett kategori. För att säkerställa dagens och framtidens 
forskning finns den så kallade ”Lagen om pliktexemplar av dokument” som innebär att 
den som sprider eller låter sprida en skrift är skyldig att leverera ett exemplar av skriften 
till KB och sex universitetsbibliotek. Många länder har liknande lagar och hanteringen 
av tryckta skrifter har en lång tradition.  

Idag sker en stor del av informationsutbytet genom nätverk med elektroniska 
publikationer. Tidigare krävdes specialkunskaper för att producera och sprida 
information. Numera är det lätt även för icke-proffs. Den elektroniska publiceringen är 
också mycket billigare än tryckta skrifter vilket innebär en mycket större spridning. 
Denna utveckling har skapat nya frågeställningar för biblioteken som måste hantera 
digitalt material och bevara detta för framtida bruk. Nationalbiblioteken med sitt 
uppdrag har ett särskilt ansvar eftersom de enligt lag ska spara det nationella skriftliga 
kulturarvet oavsett i vilken form det förekommer.  

Att utvidga en pliktlag till digitala publikationer som finns på ett fysiskt 
lagringsmedium som t.ex. CD är inte särskild komplicerat, det finns ju ett fysiskt 
föremål som kan levereras. Här kan insamlingen ske efter samma rutiner som för 
tryckta skrifter. Men online-publikationer ställer nationalbiblioteken inför en helt ny 
situation. Det finns t.o.m. diskussioner inom den internationella biblioteksvärlden om 
att pliktlagen för tryckta publikationer inte kan tillämpas i en digital miljö eftersom 
referenser så som utgivningsplats eller publikationstyp har blivit mycket mer otydliga 
än i den tryckta världen (PADI 2007b). 

Det finns två olika sätt att närmar sig insamlingen av online-publikationer, digitala 
leveranser till biblioteket eller webbarkivering. Digitala leveranser bygger på samma 
koncept som insamling av tryckta skrifter. Det betyder att man intar en 
dokumentfokuserad syn där det samlas in avgränsbara elektroniska dokument. 
Utgivaren levererar sina dokument efter en överenskommelse med biblioteket. 
Webbarkivering riktar sig till hela webbplatser. Här finns det också två olika strategier 
att välja på.  

Vid webharvesting laddas automatiskt webbplatser ner via robot. Det betyder att man 
använder speciella applikationer som gör ett urval och automatiskt samlar in stora 
mängder webbsidor, liksom ett stort svep över en hel Internetdomän. Det ska ge en 
helhetsbild av nationens webb vid en bestämt tidpunkt. Insamlingen av hela domänen 
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ska säkra att allt är sparat, eftersom vi idag inte vet vilken information framtidens 
forskare är intresserade av. Denna strategi är den billigare.  

Den andra strategin är att välja ut särskilda sidor och ladda ner endast dem. Om man 
bara laddar ner utvalda sidor finns det därför mer möjligheter att göra detta på ett 
anpassat sätt. Sidor som uppdateras oftast kan laddas ner oftare än andra och det är 
möjligt att inkludera mer detaljer och att beskriva de mer utförligt och förbättra 
återvinningen. Denna strategi är personalintensivare och därmed dyrare. Många länder 
har en kombinerad insamlingsstrategi. Båda strategier har sina fördelar och 
begränsningar. 

Insamlingen är bara en del av problemet som uppstår med vårt digitalt skapat kulturarv. 
Oavsett hur insamlingen sker behöver kulturarvet bevaras. Att spara digitalt material 
under längre tid kräver en särskild insats om man vill konservera dess autentiska 
återgivning.  

”Erfarenheter från projekt som fokuserar på digital lagring av dokument visar att 
det inte är givet att dagens digitalt skapade och digitalt lagrade dokument kommer 
att bli tillgängliga och läsbara även i framtiden.” (Müller 2005, s.3) 

Till skillnad från en tryckt skrift som en människa kan hålla i handen och läsa (om hon 
förstår språket, förstås) finns ett digitalt dokument inte som ett fysiskt föremål.  
Elektroniska publikationer är information som är tolkningsbara endast med hjälp av 
specifika verktyg. Tekniken förändras, system försvinner och därmed är tillgängligheten 
i framtiden inte säkerställd. För att garantera ett säkert bevarande av det digitala 
kulturarvet och dess tillgänglighet för framtida bruk krävs inte bara att biblioteken har 
ett pålitligt arkiv utan även ett program som utvecklar strategier för ett långsiktigt 
bevarande.  

Det finns olika lösningar2 för att anpassa de digitala objekten till en ny omgivning. Men 
alla dessa åtgärder påverkar originaldokumentet på något sätt. Det spelar ingen roll 
vilken strategi eller teknik som väljs för bevarandet av digitala data. De är bara 
framgångsrika om data dokumenteras fullständigt över tiden (Deegan & Tanner 2006, s. 
22). Dokumentationen behövs för att en användare i framtiden ska få samma 
information som originalet erbjöd. Därför innebär ett långtidsbevarande också ett 
bevarande av information om det digitala elementet. Denna information benämns 
metadata. 

Hanteringen av digitalt material och dess korta livstid är ett relativt nytt område och det 
finns inga erfarenheter som biblioteken kan stödja sig på. Hur effektiva de olika 
åtgärder som används för ett långtidsbevarande av digitalt material är får vi bedöma i 
framtiden. Sedan 1990-talet finns inom bibliotekskretsar en medvetenhet om 
problematiken och stora ansträngningar görs för att hitta lösningar. Det har lett till olika 
modeller och varianter.  

Nationalbiblioteken jorden runt betonar betydelsen av ett internationellt samarbete för 
att möta utmaningen och stödja utvecklingen av gemensamma standarder. Speciellt 
inom den Europeiska Unionen har bedyrandet fått en särskild tyngd. Det har lett till en 
rad internationella arbetsgrupper med olika kombinationer, olika utvecklingar och 

                                                 
2 Se kapitel 3. 
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skilda resultat. Men även till nya forum för kunskapsdelning som i sin tur har skapat ett 
kommunikationsnät med knutpunkter och tvärförbindelser.  

Så finns till exempel redan sedan 1990-talet webbplatsen PADI (Preserving Access to 
Digital Information), ett initiativ av det australiska nationalbiblioteket. På första sidan 
betecknas PADI som ”subject gateway to international digital preservation resources”. 
På webbplatsen finns det även länkar till andra nätverk i ämnet och kontaktpersoner 
världen över (PADI 2007a). 

Det finns också flera pågående och redan avslutade EU-projekt. Så finansierade den 
europeiska kommissionen mellan 2002 och 2004 ett projekt som byggde ett öppet nät 
där det utbyttes information, erfarenheter och kompetens beträffande digitalt bevarande. 

”The ERPANET project aims to establish an expandable and self-sustaining 
European Initiative, which will serve as a virtual clearinghouse and knowledge-
base in the area of preservation of cultural heritage and scientific digital objects.” 
(ERPANET 2002-2004a) 

Många europeiska nationalbibliotek är aktiva inom lokala forskningsprojekt och 
samtidigt inom internationella nätverk. En studie från 2005 (Verheul 2006) visar att det 
finns en internationell tvärkommunikation som knyter ihop aktörerna från de olika 
grupperna vilket gör att kunskapen sprids. En intressant fråga är hur detta har påverkat 
situationen i Europa? Hur långt har man kommit när det gäller att bevara den digitalt 
skapade delen av kulturarvet? Hur ser lösningarna ut? Har man samma kunskap? Skiljer 
sig lösningarna åt signifikant? Kan man se något gemensamt? 
 

1.3 Problemställning, syfte och frågeställningar 

Digitalt skapade publikationer ställer biblioteken inför nya problem på grund av sin 
korta livstid. För att garantera åtkomsten av materialet även i framtiden behövs särskilda 
åtgärder. Nationalbiblioteken som har uppdraget att bevara kulturarvet behöver möta 
den nya utmaningen och utveckla strategier för att säkra det digitala materialet även för 
framtida bruk. En central åtgärd är att förse varje arkiverat digitalt objekt med 
metainformation, metadata. En viktig uppgift för biblioteken är att lösa frågan om 
vilken information som behöver sparas och hur man kan bevara all denna information. 
Detta är ett relativt nytt område och biblioteken har inga erfarenheter att stödja sig på. 
Internationellt samarbete för att möta utmaningen gemensamt är därför särskilt viktigt 
och utvecklingen av gemensamma standarder har blivit av stor betydelse.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som har gjorts för att lösa problemet med ett 
långsiktigt digitalt bevarande med fokus på metadata. Ett antal nationalbibliotek ska 
granskas för att se hur verkligheten ser ut i Europa och hur långt de har kommit 
beträffande bevarandemetadata för digitalt skapade publikationer. 

Jag har identifierat följande huvudfråga: 

• Hur visar sig det europeiska nationalbibliotekslandskapet när det gäller 
bevarandemetadata för digitalt skapade publikationer?  
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Den bryts ner i tre delfrågor: 

• Hur långt har man kommit? 
• Hur nära är man varandra i sina lösningar? 
• Hur ser det internationella samarbetet ut? 

För att besvara frågorna behöver hela problematiken först belysas. Man behöver förstå 
vilken betydelse metadata har för ett långsiktigt bevarande och vilka möjligheter för 
dess hantering det finns. Dessutom ska det internationella samarbetet granskas för att få 
en bild av i vilka sammanhang alla rör sig och vilka standarder som finns. Därför har 
jag ställt två frågor till som först ska besvaras: 

• Vilken funktion har metadata för ett digitalt bevarande? 
• Hur ser det internationella samarbetet ut beträffande strategier för 

bevarandemetadata? 
 

1.4 Metod 

Frågeställningarna syftar till att kartlägga hur något är och inte söka efter förklaringar 
till varför. Uppsatsen ska skapa kunskap om ett nytt ämne. Därför har jag valt att följa 
en rent deskriptiv ansats för min undersökning. 

De två sistnämnda frågorna besvaras genom en litteraturstudie där de flesta källorna har 
hämtats på nätet. Teoretisk litteratur om ämnet ”långtidsbevarande av digital 
information” finns oändlig mycket av. Dessutom är forskningen just nu i full gång och 
en rapport som är aktuell idag kan vara obsolet imorgon. Jag redovisar de källor som jag 
anser är centrala och representativa för den pågående internationella forskningen. Mitt 
urval styrdes av hänvisningar inom vetenskaplig litteratur som kan anses som pålitligt 
som t.ex. boken ”Digital preservation” där ett antal internationella forskare kommer till 
tals (Deegan & Tanner red. 2006) eller IFLA’s webbsida, PADI’s webbsida, 
ERPANET’s webbsida, slutrapport SVEP23, m.m. Dessutom har jag fått litteraturtips av 
några av mina informanter. Där det var möjligt har jag arbetat med förstahandskällor så 
som officiella webbsidor och rapporter. 

Även om de tekniska förklaringarna tar mycket utrymme är de väldigt kortfattade och 
man kan diskutera om det är rimligt att försöka förklara så pass omfattande standarder 
som METS eller OAIS på bara några sidor. Förhoppningen är att denna korta 
redovisning är tillräcklig då en inblick i de båda är en förutsättning för att förstå den 
empiriska undersökningen.  

Frågan rörande verkligheten inom det europeiska bibliotekslandskapet besvaras genom 
en empirisk undersökning. En omfattande redovisning av arbetsstegen för urval, 
insamling och frågeställningar följer i kapitel 5. Därför följer här bara en reflekterande 
sammanfattning av metoden. 

För att få en omfattande bild av situationen inom det europeiska bibliotekslandskapet 
hade det varit bra att göra en undersökning där alla länders tillvägagångssätt granskas. 
                                                 
3 SVEP = Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering. SVEP2-projektet handlade 
om långtidsbevarande, se Müller (2005). 
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Detta skulle ha krävt ett omfattande forskningsprojekt och hade överskridit ramen för 
magisteruppsatsen. Temat är dessutom så mångsidigt att det krävs en individuell analys 
av bibliotekens hantering av metadataproblematiken. Så var ett urval inte bara 
nödvändigt utan också lämpligt. 

För att göra urvalet så representativt som möjligt gavs alla europeiska bibliotek 
möjligheten att vara med i studien. Jag började med de 47 bibliotek som är medlemmar 
i CENL4 (Conference of European National Librarians) och som representerar alla 
länder inom Europarådet. Efter urvalet återstod 10 Nationalbibliotek vilka har deltagit i 
själva undersökningen. Resultatet av studien hade säkert varit annorlunda om det hade 
varit 10 andra länder och det var också slumpen som influerade urvalet. Därför kan 
urvalet inte anses som representativ för hela Europas nationalbibliotek utan för de som 
samlar in digitala publikationer. Det matchar i stort sett andra tidigare undersökningar 
inom digitalt bevarande (Verheul 2006) och omfattar de flesta europeiska länder som är 
kända för att vara aktiva inom digitalt bevarande. Det är teoretiskt möjligt att de 
bibliotek som inte har deltagit i undersökningen hanterar problematiken annorlunda, 
men det är inte sannolikt.  

Det var i huvudsak en metodbok och dess författares kloka tankar som jag hade som 
stöd för min undersökning ”Reda ut eller trassla till? Handbok för utredare” (Holmblad 
Brunsson 2005). Boken beskriver hur man gör en utredning och ger handfasta tips och 
råd hur man ska gå till väga för att lyckas. Författaren skriver att man ska se upp så att 
man inte ger sig själv alltför snäva direktiv för sin utredning eftersom den måste kunna 
omprövas under arbetets gång. Under utredningsarbetet ska man regelbunden reflektera 
över utredningen och göra ändringar där det är nödvändigt. Något som jag har gjort. Så 
blev metoden en kombination av olika tekniker för att samla information för att hitta en 
bild av de enskilda bibliotekens sätt att hantera det digitala kulturarvet. Att kombinera 
olika metoder betecknas i samhällsvetenskapen som ”metodtriangulering”. Den har 
fördelen att man får ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen än 
man får med användning av en enda metod (Pål Repsted 1999, s. 21).  

Först besvarade alla biblioteken ett webbaserat frågeformulär. Efter att formuläret 
besvarats av alla länder omarbetades frågeställningarna och informationen 
kompletterades med en studie av hemsidor och andra tillgängliga källor. Jag kontaktade 
enskilda bibliotek när det uppstod oklarheter och där det behövdes ytterligare 
information för att få en helhetsbild. Vilka bibliotek som jag kontaktade med vilka 
frågor var så klart präglat av min förförståelse och personliga tolkning av vad som var 
”oklart”. Redan i början av undersökningen hade jag ju olika kunskaper om ländernas 
nationalbibliotek. Premissen för mina slutsatser är mina tre delfrågor och det blev 
förstås också min personliga tolkning av situationen i det europeiska 
bibliotekslandskapet.  
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen handlar om ett ämne där internationellt samarbetet har blivit av stor 
betydelse. Man kan säga att alla kapitel på något sätt ger uttryck för detta samarbete, 
likaså redovisar den teoretiska delen tidigare forskning i ämnet. Även kapitlen 2 till 4 är 
                                                 
4 se kap.4  
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influerade av informationen som jag fått i den empiriska undersökningen. Såväl 
tekniska frågor som samarbetskonstellationer vilka har nämns av mina informanter 
behandlas här. Dispositionen har blivit en väg att inordna materialet men får inte ses 
som en distinktion mellan olika separata faktadelar. Allt hänger ihop och uppsatsen är 
bara meningsfull och begriplig i sin helhet. Den empiriska undersökningen är bara 
meningsfull om läsaren förstår de tekniska sammanhangen och innebörden av de olika 
standarderna.  

Efter inledningskapitlen följer i kapitel 2 en förklaring av vad metadata överhuvudtaget 
är, dess funktion och användning. Kapitlen är en grundläggande introduktion och 
handlar om alla typer av metadata. Denna baskunskap är en förutsättning för att läsaren 
ska förstå resten av uppsatsen. Kapitlet avslutas med den övergripande internationella 
standarden för att beskriva alla typer av metadata (METS).   

Kapitel 3 handlar om problematiken runt ett digitalt långtidsbevarande. Här behandlas 
också informationsbehovet som bevarandemetadata ska möta. Kunskapen behövs för att 
läsaren ska få grepp om ämnet och att en bedömning av det empiriska materialet blir 
möjlig. Kapitlet avslutas med den internationella standarden OAIS som spelar en 
ledande roll i sammanhanget. Det är nödvändigt att gå in djupare i denna tunga teori för 
att läsaren ska få en förståelse för hur ett digitalt objekt med sina metadata rör sig 
genom ett arkiv.  

Kapitel 4 är en överblick över det internationella samarbetet i samband med digitalt 
långtidsbevarande och bevarandemetadata. Kapitlet är tänkt att ge en inblick i det 
internationella sammanbetet i ämnet och innehåller information om metadatastandarder 
som har blivit resultat av samarbetet. Här redovisas den internationella situationen som 
de europeiska nationalbiblioteken förhåller sig till med sina lösningar. Alla 
samarbetskonstellationer och metadatastandarder som nämns i den empiriska 
undersökningen beskrivs här5. Kapitlet avslutas med den centrala internationella 
standarden för bevarandemetadata (PREMIS).  

Kapitel 5 beskriver min empiriska undersökning. Kapitlet innehåller den omfattande 
redovisningen av arbetsstegen för urval, insamling av materialet och frågeställningar.  
Dessutom redovisas här tidigare forskning som har anknytning till frågeställningen. 

Kapitel 6 innehåller en avslutande diskussion där det tas upp tankar om det europeiska 
bibliotekslandskapet, Kungl. bibliotekets nationella uppdrag och idéer för vidare 
forskning.  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning, illustrationsförteckning, litteratur-
förteckning, förteckning över webbplatser och bilagor. 
 

1.6 Avgränsningar 

Med digitalt kulturarv menas i denna uppsats dokumentliknande digitala publikationer.   
Det handlar om skrifter som samlas in av nationalbiblioteken och omfattar inga andra 

                                                 
5 METS redovisas redan i kapitel 2 eftersom dess funktion tillhör en allmän användning för alla typer av 
metadata. 



 
 8

föremål som tillhör det allmänna kulturarvet. Jag gör ingen bedömning om vad som 
samlas in. En kulturarvsdiskussion är förvisso en intressant och viktigt fråga. Speciellt 
när det gäller att samla in webbinnehållet har frågan fått förnyad aktualitet. Men detta är 
inte en fråga för denna uppsats. Digitala biblioteksobjekt som är resultatet av 
digitaliseringsprojekt tas inte heller upp i denna uppsats. 

De tekniska aspekterna av arkiveringen så som datasystem, programvara och 
maskinvara är inget tema i denna uppsats. De nämns bara där det är nödvändigt för 
förståelsen av sammanhanget. Undersökningen inriktar sig bara på bevarandemetadata 
och lämnar beskrivande metadata därhän. Samma gäller bevarandemetadata som tillhör 
ursprungligt tryckt material som digitaliserats av biblioteket. 

Den empiriska studien är begränsad till europeiska förhållanden. En avgränsning var 
nödvändig för den här magisteruppsatsen och jag tyckte att det var lämpligt att göra en 
geografisk avgränsning. 

Informationsinsamlingen skedde sommar/höst 2007. Senare forskning eller utveckling i 
de olika länderna kunde inte beaktas. 
 

1.7 Definitioner och förkortningar 

”Digitalt skapat” är en översättning av det engelska ordet ”born-digital”. Med born-
digital menas digitala element som ursprungligt inte finns i annan form.  

I den här uppsatsen används uttrycken ”offline”- och ”online” -publikationer på ett 
förenklat sätt där de inte refererar till medias tillgänglighet. Dessa definitioner är inte 
allmängiltiga. Med offline-publikationer menas digitala publikationer som finns på ett 
fysisk lagringsmedium som t.ex. CD. Online-publikationer är publikationer som sprids 
via ett offentligt nätverk. Ordet ”webbpublikationer” används synonym med online-
publikationer.  

Det är inte alltid rimligt eller möjligt att översätta ett engelskt ord. Engelska uttryck i 
löpande text är därför kursiverade. 

Det finns inte något bra svenskt uttryck för ”webharvesting”, därför har jag använt 
originalordet. Webharvesting betecknar ett urval och automatisk insamling av 
webbsidor med användning av speciella applikationer. I svenskan används 
omskrivningar som ”insamling via robot” eller ”automatisk insamling”. 

Här följer några allmänna definitioner:  

Bit  
En bit är den minsta informationsbärande enhet som data kan bestå av. Ordet är en 
förkortning av binary digit och uttrycker ett ”binärt val”, d.v.s. ett val mellan två 
alternativ. Varje bit kan ha två värden/tillstånd. Värdet hos varje bit’s två tillstånd 
uttrycks i digitaltekniken vanligen som 0 respektive 1 eller (mer oegentligt) som F(alse) 
respektive T(rue) (Wikipedia 2008). 
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Bitström/Bitstream 
En bitstream eller bitström på svenska är en sekvens av data inom en fil, se nedan, som 
har gemensamma egenskaper betydelsefulla för bevarande (PREMIS Working Group 
2005a, s. 7-1). 

Digitalt Objekt 
En enhet information i digital form (ibid., s. 7-3).   

Fil 
En fil är en namngiven och ordnad sekvens av bytes som är känd av ett operativsystem. 
Kan vara noll eller flera bytes, ha åtkomstrestriktioner, samt ha t.ex. storlek och senast 
modifierad datum. En fil har ett filformat (ibid.). 

 
 

Förkortningar   

 

ARC ARChive File Format, se kapitel 4.2 -  Internet Archive 

CENL Conference of European National Librarians 

IIPC International Internet Preservation Coalition 

KB Kungl. biblioteket - Sveriges Nationalbibliotek 

METS Metadata Encoding and Transmission Standard 

NWA Nordic Web Archive 

OAIS Reference Model for an Open Archival Information System 

PREMIS PREservation Metadata Implementation Strategies: Data Dictionary for 
Preservation Metadata 

WARC Web ARChive File Format, se kapitel 4.2 -  IIPC 

XML Extensible Mark-up Language 
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2 Metadata 

2.1 Funktion  

Det finns en rad definitioner på metadata. Den vanligaste går tillbaka till ordet 
”metadata” som betyder ”data om data” eller ”information om information”. Enligt 
Jennifer Rowley och John Farrow är metadata data om data som beskriver de ytterligare 
elementen som är nödvändiga för att identifiera och karakterisera ett elektroniskt 
element (2000, s.46).  För att göra varje arkiverat digitalt objekt hanterbart måste det 
beskrivas på ett strukturerat sätt, och det görs med hjälp av metadata. 

Trots att elektroniska dokument är ett nytt medium för biblioteken är deras innehåll 
jämförbara med tryckta skrifter. Beskrivande metadata liknar därför de vanliga 
bibliografiska data som redan används i bibliotekskataloger och ordet ”metadata” 
associeras oftast bara med deras funktion att förbättra återvinningen av dokument. Men 
oavsett de beskrivande metadata behövs även information om resursens strukturella, 
administrativa och tekniska aspekter vilka är särskilt viktiga för långtidsarkivering. 

Det finns inom forskningslitteraturen flera förslag på hur man kan gruppera de olika 
typerna av metadata som har olika funktioner. Den vanligaste indelningen, som den 
definierades av den amerikaniska ”National Information Standards Organisation” (2004, 
s.1), skiljer mellan tre typer av metadata: 

• Beskrivande eller bibliografiska metadata (descriptive metadata) beskriver resursens 
innehåll för att göra den sökbar. Hit hör element som liknar de vanliga bibliografiska 
data som redan används i bibliotekskataloger (t.ex. titel, författare, ämnesord). 

• Strukturella metadata (structural metadata) anger hur komplexa objekt sätts ihop, 
t.ex. hur sidor ordnas för att bygga kapitel eller hur illustrationer och text hänger 
ihop. 

• Administrativa metadata stöder informationen som behövs för att förvalta en resurs, 
t.ex. när och hur den skapades, filformat och annan teknisk information eller 
upphovsrättsliga aspekter. Två av undergrupperna som oftast tas upp separat är 
rättighetsmetadata (rights management) och bevarandemetadata (preservation 
metadata).  

I Kungl. bibliotekets metadataspecifikation i samband med digitala leveranser ordnas 
strukturella metadata till bevarandemetadata (2006, s. 4).  Därför räknas 
rättighetsmetadata inte till denna kategori, något som den internationella arbetsgruppen 
PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies) har gjort (2005b).  Enligt 
deras definition omfattar bevarandemetadata information som dokumenterar: 

• ursprung (provenance) 
- vem har haft äganderättigheter till objektet;  

• autenticitet (authenticity) 
- är objektet vad det ger sig ut för att vara;  

• aktiviteter för bevarande (preservation activity)  
- vad som gjorts för att bevara objektet;  

• teknisk omgivning (technical environments)  
- vad som behövs för att återge och använda det digitala objektet;  
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• upphovsrätt (rights management) 
- vilka intellektuella rättigheter behöver beaktas. 
 

2.2 Lagring  

Metadata kan bäddas in i ett digitalt objekt eller sparas i en separat fil. Båda varianterna 
har för- och nackdelar.  

Att lagra metadata med objektet säkerställer att de inte separeras och att det inte uppstår 
problem med länkning mellan data och metadata. De är alltid till hands och kan enkelt 
manipuleras. Dessutom kan man vara säker på att de båda uppdateras samtidigt. Trots 
dessa fördelar sparas metadata oftare i en eller flera separata filer. En extern lagring 
möjliggör att metadata paketeras vilket förenklar dessas hanterbarhet och förbättrar 
återvinningen. För några typer av objekt är det helt enkelt inte möjligt att bädda in extra 
information. Därför sparas metadata vanligtvis i en databas och länkar till själva 
objektet med en unik identifikator. Denna metod är ofta förkommande i samband med 
beskrivande metadata vilket möjliggör effektiva sökningar. Här finns metadata sparat i 
ett katalogsystem och själva objektet i ett arkiv. 

För hanteringen av bevarandemetadata finns två ytterligare metoder som är i bruk vid 
sidan av detta förfarande. Istället för att skaffa en extern databas kan metadata sparas i 
en separat fil vilken ligger i samma arkiv som objektet, alternativt kan filerna sparas 
som paket där objektet och metadatafilen är i samma paket.6 

 

2.3 Beskrivning  

Metadata kan beskriva resursen på olika samlingsnivåer, t.ex. en enskild fil, ett objekt 
som består av fler filer eller en samling av flera objekt. Metadata uttrycks som grupper 
av element och attribut som kan vara obligatoriska eller valfria. Grupperingen är 
beroende av relationer mellan elementen. 

Ett ramverk som specificerar en standarduppsättning av metadataelement och deras 
relationer dem emellan kallas ett schema. Scheman tillhandahåller en formell struktur 
(syntax) och definitioner av metadataelement. I enklaste fallet är innehållet bara en lista 
av element som är obligatorisk eller valfri utan några vidare specifikationer. Därmed är 
det viktigt att klart definiera betydelsen och omfattningen av varje element för att 
förhindra olika tolkningar. På en annan nivå definierar ett schema strukturen och 
förbindelser mellan elementen. 

Det finns olika tänkbara möjligheter att beskriva ett metadata-schema men det har blivit 
XML som är det allmänt använda språket. XML (Extensible Markup Language) är en 
öppen standard som utvecklades av en arbetsgrupp inom W3-Consortium7  för ett 

                                                 
6 En närmare beskrivning av ett informationspaket följer i kapitel 3. 
7 World Wide Web Corsortium (W3C) är det internationella utskottet för att standardisera Internets 
tekniker. Även om man har utvecklat en rad defacto-standarder finns ingen formell rättighet att fastställa 
någon standard. W3C’s specifikationer publiceras därför som rekommendationer. 
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effektivt utbyte av strukturerade data via webben och är idag standardformatet för 
applikationer som arbetar med informationsutbyte. XML är ett metaspråk och ger 
verktyg och syntax för beskrivning av ”grammatik”. Man kan fritt definiera t.ex. vilka 
element, i vilken ordning och hur ofta element får förekomma i dokumentet, något som 
gör språket flexibelt och anpassningsbart för olika behov. För att fastställa 
grundreglerna för den strukturella uppbyggnaden och de logiska elementen av en klass 
av dokument finns en Document Type Definition (DTD) eller en schemadefinition som 
bas för varje XML-dokument (World Wide Web Consortium 1996-2003). 
 

2.4 Interoperabilitet 

Samarbete och utbyte av information förutsätter ett gemensamt språk. Därför behövs 
standarder. För att främja interoperabiliteten mellan biblioteken finns ett antal nationella 
och internationella standarder för de olika typerna av metadata. Standard i det här 
området behöver inte vara en ISO8-standard utan kan också vara en defacto-standard. 
En öppen standard har dessutom fördelen att åtkomsten, även i framtiden, är säkrare än 
med kommersiella format där ägaren har möjligheten att dra in specifikationen helt eller 
bara ge tillgång mot betalning. 

Standarder för beskrivande metadata är grundläggande för gemensamma sökningar i 
bibliotekskataloger. Nästan alla större bibliotek använder någon standard. De centrala 
internationella standarderna för beskrivande metadata är Dublin Core och MARC. En 
utförlig beskrivning av båda formaten finns i uppsatsen ”Metadata för det digitala 
biblioteket” av Miriam Björkhem och Jessica Lindholm (2000). 

I en delrapport av SVEP-projektet 9, som handlar om interoperabilitetsfrågor mellan 
svenska universitetsbibliotek, sammanfattas vad som händer om varje bibliotek 
utvecklar sitt eget system för metadata (Andersson 2004, s.8): 

• Olika tolkningar av formatet (samma information i olika "fält" eller tvärtom) 
• Inga "katalogiseringsregler" (Svensson, Anders och Anders Svensson likställda) 
• Olika beskrivningsnivåer (ojämn standard, data saknas) 
• Felaktig information (eller ej fungerande länkar) 
• Ej kompatibla vokabulär (icke enhetliga namnformer, ämneskategorier, typer).  

Där olika aktörer bidrar till ett gemensamt arkiv, som t.ex. ett nationalarkiv, är det en 
viktig förutsättning att det finns ett gemensamt arbetssätt och regler för alla typer av 
metadata. Att bygga på standarder betyder att man inte behöver börja från början och att 
ett utbyte av arkivobjekt blir möjligt, såväl mellan biblioteken som mellan bibliotek och 
producent. Ett standardiserat förfarande är dessutom rationellt och ökar möjligheten att 
ett arkiverat objekt är tillgängligt även i framtiden. 

Om man vill utbyta metadatafiler behövs ett gemensam format. Den mest använda 
standarden är METS. METS är ett övergripande ramverk som oftast ändvänds i 

                                                 
8 Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är det officiella internationella 
standardiseringsorganet.   
9 SVEP  (Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering)-projektet hade fem delprojekt. 
DP1: Interoperabilitet samordnades av Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek. 
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samband med andra standarder vilka är specifika för de olika metadatatyperna. 
 

2.5 Metadata Encoding & Transmission Standard (METS) 

Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) är den centrala standarden för 
att koda beskrivande, strukturella och administrativa metadata till XML-data. 
Specifikationen utvecklades för att främja både administrationen av digitala 
biblioteksobjekt inom ett arkiv och utbyte av digitala objekt mellan bibliotek, resp. 
mellan bibliotek och användarna. METS beskrivs som XML-schemadefinition och 
skapades år 2001 på initiativ av The Digital Library Federation (DLF)10. Idag 
upprätthålls standarden av Library of Congress (METS 2007). METS egen hemsida 
innehåller ett antal verktyg och hjälpmedel för att bearbeta METS-dokument eller för att 
konvertera och anpassa andra dokument till standarden.  

METS är flexibel och ger många möjligheter men är också krävande och det behövs 
mycket tid för att arbeta sig in i strukturen. Ett METS-dokument består av sju 
huvudavsnitt, se illustration nedan. 

 
 

Illustration 2-1: METS uppbyggnad 
 

Varje huvudavsnitt har sina egna specifika metadata. Bevarandemetadata finns under 
Sektionen ”administrativa metadata”. 

                                                 
10 DLF är ett konsortium av bibliotek och relaterade verksamheter för att utveckla hanteringen av digitala 
samlingar.   

<metsHdr>
mets Header

<dmdSec>
descriptive metadata 

<amdSec>
administrative metadata 

<fileSec>
file Section

<structMap>
structual map Section

<structLink>
structual Link Section

<behaviorSec>
behavior Section

<mets
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Metadata kan vara inbäddade i METS-dokumentet eller så finns en hänvisning till 
metadata som ligger utanför METS-dokumentet eller båda varianterna. Det får finnas 
fler interna eller externa metadataset. Bevarandemetadata får uttryckas enligt någon 
standard, som PREMIS, eller enligt ett lokalt producerat XML-schema. METS självt 
definierar inga metadataelement.  

METS XML-schema-definition är öppen för individuella anpassningar och framtida 
behov och ger möjlighet till att inkludera olika andra standarder. Det rekommenderas att 
använda öppna standarder istället för proprietärt format för att förbättra kompatibiliteten 
och därmed möjligheten att arkiverade dokument blir åtkomliga och användbara även i 
framtiden. Genom användning av XML för själva METS-dokument säkras åtkomst till 
dess innehåll. METS-dokument kan editeras med all programvara som kan bearbeta 
XML-filer.  
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3 Digitalt bevarande 

3.1 Det digitala dokumentet  

Kultur är alltid hotat av förstöring och en stor del av världens kulturarv försvann på 
grund av krig, naturkatastrofer eller människans direkta inverkan. Utöver detta är 
nutidens elektroniska skrifter hotade eftersom de lagras på ett övergående medium, i ett 
speciellt filformat och behöver en övergående kodning (ett programmeringsspråk) för 
att tolkas (Degeen & Tanner 2006, s.13).  

I en tryckt skrift bestäms innehållet av formen. Skrifttecken och bilder ger mening och 
skriften är förståelig som den är. I ett digitalt dokument är formen och innehållet 
oavhängigt från varandra. Information som representeras genom en särskild anordning 
av bits och bytes behöver översättas maskinellt för att blir förståelig för människan. När 
tekniken förändras och system försvinner är möjligheten att använda ett dokument inte 
längre garanterad. Om formatet dessutom är kommersiellt kan det vara svårt att hitta 
dess specifikation i framtiden.  

Ett annat problem är att ett digitalt dokument kan vara mycket komplex. Medan tidigare 
skrifter bara bestod av text och möjligen bilder finns det idag ”multimedia dokument” 
som består av olika objekt och format. Ett elektroniskt dokument kan man förstå som ett 
slags fysisk ”informationscontainer” som kan innehålla olika slags information som 
framträder som enhet. Den logiska strukturen av ett digitalt dokument kan variera 
mellan enkla textfiler till mer komplicerade strukturer. 

Ett digitalt dokument är dessutom särskilt känsligt för förändring. Det är lätt att 
manipulera utan att lämna spår efter sig. Dokumentet kan alltid uppträda som 
ursprungligt även om det har förändrats, avsiktligt eller inte. I en situation där två 
personer diskuterar en text betyder detta att de inte alltid kan veta om de prata om 
samma version eller om det finns några dolda ändringar (ibid., s.9). 
 

3.2 Bevarandemetoder 

Enligt Marilyn Deegan och Simon Tanner (s.6) möter ett bevarande av kulturella 
digitala resurser en rad utmaningar: 

• att bevara bitströmmens integritet 
• att bevara medel för att tolka bitströmmen 
• att bevara medel för uttydningen av själva resursen  

Det finns olika ansatser för att möta den snabba tekniska utvecklingen och garantera att 
digitala dokument är användbara även i framtiden. Att spara originalteknologin är något 
som bara kan användas undantagsvis, en självklarhet om man tänker på den snabba 
tekniska utvecklingen. Biblioteken skulle i så fall behöva extra utrymme bara för gamla 
system. Även möjligheten att kopiera elektroniska dokument till analoga former är inte 
genomförbart för större samlingar. Därför utvecklades metoder för att göra sig 
oberoende av de gamla teknikerna.  
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I huvudsak är det två ansatser som används i större utsträckning, emulering och 
migrering. 
 

3.2.1 Emulering 

Emulering är en process där det gamla systemet simuleras i en ny omgivning, så att de 
andra processerna uppfattar den ursprungliga funktionen som fortfarande tillgänglig. 
Emulering finns på tre olika nivåer: programvara, operativsystem och maskinvara. 

Förespråkare av emulering betonar att ett digitalt objekts ”look-and-feel” är viktigt för 
dess interpretation, något som skulle försvinna vid migrering (Nilsson 2006, s.23). 
Nackdelen är att emulering är mycket krävande och kostsamt. Dessutom behöver 
framtidens användare lära sig att hantera gamla system. 

Kritiker tycker att metoden bevarar fel föremål, nämligen informationssystemens 
funktionalitet istället för dokumenten (ibid., s. 24). David Holdsworth (2006, s.35) 
tycker att det abstrakta konceptet att beskriva dokument genom bytes kommer att 
överleva många decennier framöver oavsett hur deras representation förändras. Därför 
ska fokus riktas mot bitströmmen och ett arkiv behöver skaffa medier för lagring och 
kopiering av bitströmmen från den gamla teknologin till en nyare.  
 

3.2.2 Migrering 

Migrering är en process där data omvandlas och anpassas till den nya omgivningen. 
Migrering innebär att digitala medier periodiskt överförs från en maskin-/programvaru-
konfiguration till en annan eller från en datorgeneration till en senare. Kärnan i 
migreringsstrategin är att konvertera digitala dokument, innan de blir föråldrade, till ett 
modernt format för att kunna användas med den aktuella teknologin. Målet är att 
omvandla resursen så autentiskt som möjligt men en viss förlust av information är alltid 
att räkna med. Vid anpassning till nya villkor går möjligheten förlorad att använda 
dokumenten med den gamla originalomgivningen. 

Insatsen och kostnader för migrering är svåra att kalkylera på grund av den stora 
andelen komplexa objekt och eftersom man inte säkert vet hur omgivningen förändras 
och därmed inte vilka anpassningar som måste göras (Liegmann 2001). Varje migrering 
kräver kontrollåtgärder och oftast även manuell korrektur. Upprepade konverteringar 
kan leda till förändringar som är svåra att upptäcka och leda till att det digitala 
dokumentet tappar identiteten (ibid.).  

Migrering är också mycket krävande och kostsamt men det finns idag inte något bättre 
förfarande som är användbart för att bevara stora samlingar (Nilsson 2006, s. 25).  
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3.3 Bevarandemetadata 

3.3.1 Informationsbehov inom digitalt bevarande 

Bevarandemetadata är den informationsinfrastruktur som stöder processerna för digitalt 
bevarande (OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata 2002, s. 1). Mer 
specifikt uttryckt är det informationen som behövs för att upprätthålla vitalitet 
(viability), reproducerbarhet (renderability), förståelse (understandability), autenticitet 
(authenticity) och identitet (identity) av digitala resurser över lång tid (PREMIS 
Working Group 2005a, s. ix). 

Först och främst kräver ett bevarande att en digital resurs bevaras säkert och intakt, att 
den inte tappar vitaliteten. Det betyder att resursens integritet som en sekvens av bits 
upprätthålls. Processen erfordrar endast metadata i ringa omfattning: En identifikator, 
en checksumma eller något annat som verifierar integriteten, datum för skapande och 
aktiviteter för bevarande, och vilka äganderättigheter som behöver beaktas. För att 
säkerställa vitaliteten över tiden krävs kontinuerliga säkerhetskopior och kontroller 
(Wendler 2006, s. 62). 

Med reproducerbarhet menas möjligheten att öppna och få tillgång till innehållet av ett 
dokument. Att bevara reproducerbarheten innebär att säkerställa kompatibiliteten av 
filformat och tillgänglig maskin- och programvara. Det kräver en detaljerad 
specifikation av resursens filformat och dess förändringar över tiden. Dessutom behövs 
en detaljerad specifikation av den tekniska omgivningen där resursen används. Det kan 
vara nödvändigt att även tillägga strukturella metadata om resursen består av olika 
delar. 

Med förståelse menas att en resurs inte bara måste vara reproducerbar utan också att det 
intellektuella innehållet ska vara förståeligt. Information som framtidens användare 
behöver för att förstå texten kan dels vara allmän kunskap och dels vara speciell och 
behöver därför sparas. T.ex. för att förstå en arkiverad engelsk text förutsätts att det 
finns allmän kunskap om engelska språket, men kanske behöver också en ordbok 
bevaras med speciella vetenskapliga uttryck. 

En stor fara med digital information är dess känslighet för förändring. Ett arkiv måste 
noggrant dokumentera varje åtgärd som gjorts med resursen så att framtidens användare 
kan bedöma om den har förändrats, och om så är fallet, hur, när och av vem. Metadata 
som dokumenterar förändringarna benämns antingen ”digital provenance metadata”, 
”event metadata” eller ”process history metadata” (ibid., s. 63).  

För att bevara integritet och användbarhet av en digital resurs behövs ingen information 
om innehållet, så som titel eller författare. Det finns ändå diskussioner om att en 
bevarad resurs också måste vara sök- och identifierbar och att det därför även behövs 
diskuteras deskriptiva metadata och identifikatorer som URN:NBN i samband med 
bevarandet (ibid. s. 64). 
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3.3.2 URN:NBN 

Ett ”Uniform Resource Name” (URN) är en permanent identifikator för digitala objekt 
som garanterar åtkomsten till resursen även om adressen byts. 

URN utvecklades vid sidan av kommersiella system för att identifiera elektroniska 
publikationer på nätet. Bruket att ange nätadressen (URL) visade sig inte pålitligt. Ett 
URN är kopplad till en så kallad uppslagstjänst (Resolution Service) som ska garantera 
åtkomsten även när dokumentet flyttas. Uppslagstjänsten används för att hitta giltiga 
adresser till resurser som har blivit tilldelade en URN genom att koppla ihop de enskilda 
dokumentens URN:NBN med sökvägen till dokumentet (URL). Om dokumentet flyttas 
till en annan adress behövs bara adressen ändras i databasen.   

Det finns en särskild så kallad namnrymd, NBN (National Bibliographic Number), 
under vilken alla Nationalbibliotek administrerar sina URN. Omfång och syntax 
bestämmer varje nationalbibliotek själv. Ansvaret för tilldelning och administration av 
NBN ligger hos Library of Congress i Washington. 

Nationalbiblioteken brukar utnyttja URN:NBN även för att administrera sina digitala 
samlingar. Så planerar t.ex. KB att använda URN:NBN som identifikatorer på samtliga 
sparade filer i sitt digitala arkiv (Kungl. biblioteket 2007). 

3.3.3 Format- och datamiljölexikon 

Många tekniska metadata är specifika för en klass av format som t.ex. bild eller audio. 
Några metadataelement är lika för alla objekt inom en klass och andra element är olika 
för varje objekt. Att förse varje objekt med tekniska metadata är mycket krävande och 
borde göras så automatiskt som möjligt. Ett format- och datamiljölexikon är ett online-
register som hjälper till att rationalisera skapandet av tekniska metadata genom att 
erbjuda en samling av aktuell information om filformat och program som stöder dessa 
format. Det ger arkiven möjligheten att dela en stor mängd metadata för en klass av 
objekt. På nätet finns det olika verktyg fritt tillgängliga som hjälper till att automatisera 
skapandet av tekniska metadata. Verktygen som nämns nedan är alla under utveckling.  

The technical registry PRONOM utvecklades av avdelningen för digitalt bevarande 
inom det brittiska nationalarkivet. Den första versionen publicerades år 2002 och 
utvecklingen fortsätter.  PRONOM är ett online- informationssystem för teknisk 
information som är öppet för alla som behöver information om filformat, mjukvara eller 
andra tekniska komponenter i samband med ett långtidsbevarande av elektroniska 
objekt. Databasen ger möjlighet att söka, exportera och mata in metadata om format, 
programvara och företag (The National Archives). 

DROID (Digital Record Object Identification) är en mjukvara för att automatiskt 
identifiera filformat. DROID, som även utvecklades av det brittiska nationalarkivet, kan 
identifiera det precisa formatet på alla sparade objekt och länka denna identifikation till 
ett centralt register som PRONOM (DROID - Digital Record Object Identification 
2006). 

Jhove- Jstor/Harvard Object Validation Environment från Harvarduniversitet är ett 
verktyg för att identifiera, validera och karakterisera filformaten (JHOVE - 
JSTOR/Harvard Object Validation Environment 2003-2006). 
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3.4 Reference Model for an Open Archival Information 
System (OAIS) 

OAIS referensmodell (CCDS 2002) är en abstrakt modell för hur ett arkiv konstrueras. 
Det fastläggs vilka funktioner och komponenter som behövs för att beskriva ett så kallat 
”informationsobjekt”. OAIS är tänkt att vara en referens som ger riktlinjer för 
utvecklingen av ett arkiv där den sparade informationen kan vara fysisk eller digital. 
Modellen är plattformsoberoende och det finns inte några rekommendationer av 
särskilda program eller tekniker.  

OAIS utvecklades av den amerikanska ”Consultative Committee for Space Data 
Systems” när de insåg att en stor del information om NASA’s tidigare rymdresor hade 
försvunnit. Den första versionen publicerades år 1999. Senare blev modellen erkänd 
som ISO-standard (ISO14721:2003) och den används idag världen över inom olika 
områden. Inom biblioteksvärlden har OAIS blivit en central standard för uppbyggnaden 
av digitala arkiv. 

3.4.1 Omgivning 

OAIS självt är ett informationssystem för ett arkiv. Omgivningen utanför systemet 
består av tre aktörer var och en med sin specifika roll: producent, konsument och 
ledning . Producenten är en person eller ett system vilket tillhandahåller information 
som ska sparas. Ledningen utgörs av dem som har skapat de ledande principerna för 
arkivet. Konsument är en kund eller system som söker sparad information i systemet.   

 

 

 
 

Illustration 3-1: OAIS - Omgivning (CCSDS 2002, s. 2-2) 
 
 

3.4.2 Informationsobjekt 

En person eller ett system har en kunskapsbas (Knowledge Base) som gör det möjligt att 
förstå information som tas emot. Information är alltid representerad av någon typ av 
data, t.ex. skriften i en bok eller en sekvens av bits i en digital fil. Detta dataobjekt, som 
kan vara ett fysiskt eller digitalt objekt, blir tillsammans med kunskap om språket eller 
använt format (kunskapsbasen) omvandlat till meningsfull information. Om mottagaren 
saknar kunskapsbasen som behövs för en direkt förståelse bifogas information som 
hjälper mottagaren att förstår boken eller datafilen (Representation Information). OAIS 
konceptet utgår ifrån att alla dataobjekt har tillhörande representativ information (ibid., 
s. 2-5). 
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Den representativa informationen som medföljer ett digitalt dataobjekt utnyttjas bland 
annat för att bifoga information om hur den sekvens av bits som ett digitalt objekt består 
av får översättas till definierade datatyper. 
  

 
 

Illustration 3-2: OAIS - Hur data blir information (CSDS 2002, s.  2-4) 
 

För ett säkert bevarande av ett informationsobjekt är det avgörande för ett OAIS-arkiv 
att skilja mellan dataobjekt och den bifogade informationen. För digital information 
betyder det att OAIS behöver identifiera dataobjektets bits och tillhörande 
”Representation Information” (ibid.). Dess utformning är beroende av konsumenternas 
kunskapsbas och behöver möjligtvis uppdateras efter en viss tid för att säkerställa 
förståelse. 

3.4.3 Informationspaket 

Informationsobjektet är inkapslat i ett paket när det rör sig genom ett OAIS-arkiv. Ett så 
kallat informationspaket (Information Package) är en begreppsmässig ”behållare” som 
innehåller två typer av information. Först finns föremålet självt som ska sparas (Content 
Information). Det är informationsobjektet som består av dataobjektet och den 
tillhörande representativa informationen, se ovan. När informationsobjektet är definierat 
tillkommer information om dess bevarande (Preservation Description information). 
Hela paketet ska vara insvept i information om paketet självt (Packaging Information). 
Dessutom ska det även finnas beskrivande information om paketet för att underlätta 
sökning och återvinning (Descriptive Information). 
 
 

 
 

Illustration 3-3: OAIS - Informationspaket (CCDS 2002, s. 2-5) 
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3.4.4 Informationsobjektets väg genom arkivet 

Objektets väg genom ett OAIS-arkiv sker efter följande mönster. En producent vill 
lämna ett digitalt objekt till arkivet. Leveransen anpassas efter en överenskommelse 
med arkivet och består av objektet samt tillhörande metadata, ”Submission Information 
Package” (SIP).  Att standardisera SIP gör det möjligt för arkivet att öppna och 
kontrollera paketen på ett rationellt sätt. Denna uppgift genomförs av funktionsenheten 
”Ingest”. ”Ingest” är processen där ett objekt tas upp och integreras i ett arkivsystem. 
Processen avslutas med att objektet överförs till ett ”Archival Information Package” 
(AIP). AIP är den form i vilket paketet sparas inom arkivet. Gränsytan till konsumenten 
består av mottagandet av en förfrågan och leveransen av ett ”Dissemination Information 
Package” (DIP) till slutanvändaren. Ett DIP får innehålla allt eller en del av en AIP eller 
samlingar av AIP’s.  

 

 

 

 
Illustration 3-4: OAIS - Informationsobjektets väg genom arkiv 

 

Det är vanligt att spara en del bevarandemetadata inom paketet som hamnar i 
funktionsenheten ”archival storage” och en del inom ”data management”. 
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4 Internationellt samarbete 
På webben finns det ett livligt utbyte av information inom ämnet ”digital preservation” 
och mycket forskningslitteratur är öppet tillgänglig. Följande uppställning är ett urval 
och gör inget anspråk på att vara fullständigt. Alla samarbetskonstellationer som har 
nämnts av mina informanter finns med och ytterligare några. Syftet är att ge en bild av 
hur det internationella samarbetet i ämnet ser ut samt ge fundamental information om 
metadatastandarder som nämns i resultatredovisningen av den empiriska 
undersökningen. Uppställningen är indelad i tre kategorier:  
• Övergripande organisationer 

innehåller allmänna samarbetskonstellationer inom biblioteksvärlden. Frågor om 
digitalt bevarande behandlas också men det är inte huvudsyftet för samarbetet.  

• Organisationer och nätverk för långsiktigt bevarande 
innehåller samarbetskonstellationer med syftet att hitta lösningar för ett långsiktigt 
bevarande av digitala resurser. Metadata spelar en underordnad roll. 

• Metadataprojekt och -standarder 
innehåller grupper som arbetade för att hitta lösningar på frågor beträffande 
bevarandemetadata och som publicerade någon standard. Här kan man se den 
internationella utvecklingen som resulterade i PREMIS-arbetsgruppen. PREMIS-
datalexikon är idag den centrala internationella standarden för bevarandemetadata 
och redovisas djupare i kapitel 4.4. 

De rubriker som har fått en asterisk betecknar någon samarbetskonstellation som har 
nämnts av mina informanter. Två asterisker betyder att här förklaras någon standard 
som finns i resultatredovisningen. Webbadressen till de olika organisationerna, 
nätverken och grupperna finns i slutet av uppsatsen under rubriken ”Webbplatser”. 

 

4.1 Övergripande organisationer 

IFLA 

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) är den 
internationella organisationen som representerar bibliotekens intressen när det gäller 
bibliotek- och informationstjänster.  

Inom IFLA finns det olika arbetsgrupper som ägnar sig åt ett specifikt ämne. När det 
gäller metadata är det ICABS IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards* 
som är aktiv. Alliansens fokus riktar sig mot att förbättra det internationella samarbetet 
beträffande bibliografiska standarder. ICABS är också engagerad i att stimulera 
utvecklingen av nya strategier för olika aspekter av långtidsbevarande av elektroniska 
resurser. 

CENL – Conference of European National Librarians * 

CENL är en förening bestående av de europeiska nationalbiblioteken med målet att öka 
och förstärka nationalbibliotekens roll i Europa. Medlemmar är alla länder som är 
medlem av Europarådet. För närvarande består föreningen av 47 medlemmar från 45 
länder. 
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OCLC - Online Computer Library Center 

OCLC är en ideell organisation för att främja tillgången på världens informations-
resurser samt att reducera bibliotekens kostnader genom att erbjuda service för bibliotek 
och användare. Mer än 60 000 bibliotek i 112 länder världen över använder OCLCs 
service för att hitta, förvärva, katalogisera, låna och bevara biblioteksresurser.  

RLG - Research Libraries Group 

RLG, som grundades 1974 av fyra stora amerikanska bibliotek, är ett konsortium av 
universitet, nationalbibliotek, arkiv, museum och relaterade institutioner med målet att 
främja tillgången på information genom samarbete. År 2006 har RLG blivit en del av 
OCLC och heter nu RLG Programs. RLG Programs stöder internationell forskning och 
samarbete. 
 

4.2 Organisationer och nätverk för långsiktigt bevarande 

PADI - Preserving Access to Digital Information *  

PADI är ett initiativ från det australiska nationalbiblioteket med målet att skaffa 
teknologier för att säkerställa att digital information hanteras med lämplig hänsyn till 
bevarande och framtida tillgång. PADI är en webbplats där det finns information och ett 
forum för kunskapsutbyte beträffande digitalt bevarande. Dessutom lanseras aktiviteter 
inom ämnet. Just nu har PADI 21 medlemmar från olika länder från Amerika, 
Australien, Canada och Europa. 

ERPANET - Electronic Resource Preservation and Access Network * 

Den europeiska kommissionen finansierade mellan 2002 och 2004 projektet ERPANET 
för att etablera ett expanderbart nätverk för att utbyta kunskap om digitalt bevarande.  
ABM-instituitioner (arkiv, bibliotek, museum), offentlig förvaltning, forskningsinstitut 
och företag från näringslivet skulle träffas på en plattform för samarbete, 
informationsutbyte och spridning av forskningsresultat i samband med digitalt 
bevarande. Vid sidan av webbplatsen organiserades några utvecklings-workshops och 
träningsseminarier. 

DPE - Digital Preservation Europe * 

DPE bygger på arbetet från det tidigare ERPANET och tillhandahåller en liknande 
webbplats för att främja samarbetet och samverkan från de olika nationella initiativen i 
samband med digitalt bevarande. Målet är att möjliggöra en sammanslutning av olika 
kompletterande erfarenheter som finns mellan akademisk forskning, kultur, offentlig 
förvaltning och industrisektor i Europa. Projektpartner är universitetet, bibliotek och 
forskningsinstitut från olika europeiska länder. 
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Internet Archive ** 

Internet Archive grundades 1996 i USA för att bygga upp ett webbibliotek med målet 
att erbjuda tillgång till digitala historiska samlingar för historiker och forskare. Från 
1999 började man bredda samlingarna och idag tillhandahåller arkivet omfattande 
samlingar av text, audio och bild. En institution som har abonnerat på Internet Archive’s 
service får dessutom stöd med att bygga och administrera sitt eget webbarkiv. Därför 
tillhandahålls ett program och ett specifikt filformat (ArcFile Format). 

ARCFile Formatet används av flera nationalbibliotek i samband med webbinsamling. 
För inte få milliontals små filer sparas insamlade data i stora (100MB) samlingsfiler, en 
ARC-fil. Det är ett slags ”kontainer” som är en sammanlänkning av många ARC poster. 
En ARC-post är delad i två delar, ett huvud och bitströmmen från den insamlade filen. 
Huvudet innehåller en samling av olika tekniska metadata som genereras automatiskt 
(t.ex.  ip-address, archive-date, content-type, length, checksum).  
Metadataspecifikationen finns tillgänglig på webben (Burner & Kahle 1996). 

NWA - Nordic Web Archive * 

Fast det inte var frågor om långtidsbevarande som ledde till samarbetet borde NWA 
nämnas här. På slutet av 1990-talet bildade de nordiska nationalbiblioteken ett forum för 
att utbyta erfarenheter i samband med insamling och arkivering av webbdokument. 
Ansvaret för långtidsbevarande låg hos varje enskilt bibliotek.  

NWA upplöstes år 2003 och alla medlemmar anslöt sig till en annan internationell 
samarbetsgrupp, International Internet Preservation Consortium (IIPC). 

IIPC - International Internet Preservation Consortium *      ** 

IIPC grundades år 2003 med 12 medlemmar, nationalbiblioteken i Australien, Canada, 
Danmark, Finland, Frankrike, Island, Norge, Sverige, The British Library (UK), The 
Library of Congress (USA) och Internet Archive (USA). Målet var att hitta lösningar 
för urval, insamling, bevarande och tillgängliggörande av webbinnehåll. Man etablerade 
flera arbetsgrupper och varje medlem måste delta i minst en av dem. Denna inledande 
överenskommelse varade i tre år där medlemskapet var begränsat till de ursprungliga 
medlemmarna. Idag är IIPC öppen för bibliotek, arkiv, museum och andra kulturella 
institutioner, och organisationen har fått en del nya medlemmar och arbetsgrupper sedan 
juli 2006. 

En av arbetsgrupperna, där KB deltar, jobbar med ett nytt format för det via robot 
insamlade materialet. WARC-formatet (Web ARChive) specificerar en metod för att 
kombinera multipla digitala resurser i en samlingsfil tillsammans med relaterad 
information (Kunze et al 2006). WARC är en revision av ARC-formatet som 
utvecklades av Internet Archive och har fler funktioner. 

Fler EU-projekt * 

För att främja utvecklingen inom/av Europa har den europeiska kommissionen 
implementerat olika program. Inom digitalt bevarande är det ”Sixth Framework 
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Programme” och ”Information Society Technologies Programme” som ger stöd till 
olika projekt. Till exempel finns det: 

PLANETS - Preservation and Long-term Access through Networked Services, är ett 
fyra års projekt som startade 1 juni 2006. Huvudmål är att bygga tjänster och verktyg 
för långsiktig tillgång till det digitala kulturarvet och vetenskapliga värden. Medlemmar 
är nationalbiblioteken och arkiv från olika europeiska länder, universitet och 
teknologiföretag. Planets koordineras av The British Library. 

DELOS - Network of Excellence on Digital Libraries, har som mål att främja forskning 
inom den offentliga sektorn och underlätta tekniköverföring genom samarbete. DELOS 
startade 1 januari 2004 och kommer att pågå i fyra år. För närvarande har DELOS 55 
medlemmar (universitet och forskningsinstitut).  

DRIVER - Digital Repository Infrastructure Vision for European Research, har 
visionen att bygga en omfattande allmänt tillgänglig infrastruktur för det europeiska 
forskningsområdet. DRIVER startade 1 juni 2006 och ska pågå i 18 månader. 
 

4.3 Metadataprojekt och -standarder 

National Library of Australia 

Det australiska nationalbiblioteket var tidigt aktiv inom digitalt bevarande. År 1999 
publicerades en uppsättning metadata för digitalt långtidsbevarande (Phillips et al). Den 
baserades på en datamodell där det definierades vilken information ett system skulle 
behöva för att underlätta ”preservation management” av digitalt innehåll. 
Uppsättningen definierade 25 metadataelement (några med underelement) på tre nivåer: 
samling, objekt och fil. Den första ”draft”-versionen från 1999 finns fortfarande 
tillgänglig på hemsidan (ibid.), uppenbarligen har det inte skett någon vidareutveckling 
av uppsättningen. 

NEDLIB * 

Den europeiska kommissionen finansierade mellan januari 1998 och december 2000 
projektet NEDLIB (Networked European Deposit Library) med målet att bygga upp en 
infrastruktur på vilken ett europeiskt arkivbibliotek kan bildas. I samband med projektet 
skapades en uppsättning av bevarandemetadata som var orienterad mot OAIS-modellen 
(Lupovici &  Masanès 2000). Specifikationen definierar en minimal uppsättning av åtta 
tekniska metadata som är obligatoriska för ett digitalt bevarande.  

CEDARS  

Cedars projektet var ett samarbete mellan de engelska universiteten Cambridge, Leeds 
och Oxford som varade mellan 1998 och 2002. Målet var att undersöka strategiska, 
metodologiska och praktiska problem i samband med långtidsbevarandet av digitala 
resurser och att hitta möjliga lösningar. Ett av projektets resultat var utvecklingen av en 
metadataspecifikation som först skulle stödja projektet och sen vara ett bidrag till den 
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internationella standardiseringen av bevarandemetadata (Cedars 2000). Cedars 
metadataspecifikation orienterades mot OAIS-modellen. 

OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata 

OCLC och RLG bildade tillsammans år 2001 en internationell arbetsgrupp för att 
utveckla en allmänt användbar central uppsättning av metadataelement för digitalt 
bevarande. De flesta dittills publicerade specifikationerna hade varit antingen för 
specifika eller för teoretiska. Gruppen avslutade sitt jobb med en omfattande 
beskrivning av typer av information som hänger ihop med bevarandeproblematiken. År 
2002 publicerades den avslutande rapporten (OCLC/RLG Working Group on 
Preservation Metadata) som innehåller en uppsättning metadata som är orienterade mot 
OAIS-modellen och som stödjer sig på erfarenheter av Cedars, NEDLIB och NLA. Det 
bestämdes direkt efter avslutandet av rapporten att arbetet behövde fortsätta med fokus 
på strategier för implementeringen av bevarandemetadata inom digitala arkivsystem. En 
ny arbetsgrupp bildades som benämndes PREMIS (PREservation Metadata: 
Implementation Strategies) Working Group. 
 

4.4 PREMIS Working Group *     ** 

Den internationella arbetsgruppen PREMIS som bestod av specialister från hela världen 
bildades i juni 2003. Gruppen hade fått uppdraget att definiera en uppsättning av 
metadataelement som ska vara oberoende av verktyget för implementeringen, praktiskt 
orienterad, användbar för alla typer av material, och ansedd nödvändig för de flesta 
arkiv. Dessutom var målet att utveckla ”best practices” för implementering av 
bevarandemetadata (Caplan & Günther 2005, s. 112). 

Arbetet började med en kartläggning av rådande praxis inom kulturvärlden beträffande 
projekt om digitalt bevarande 11. Med enkäten som bakgrund fortsatte gruppen sitt 
arbete som avslutades i maj 2005 med publicering av Data Dictionary for Preservation 
Metadata (PREMIS Working Group 2005a). Utvecklingen följdes inom 
biblioteksvärlden med stort intresse och ordboken har redan blivit en defacto-standard.  

4.4.1 Data Model 

För att underlätta den logiska organisationen av metadataelement utvecklades en enkel 
modell med fem typer av enheter: intellektuella enheter (Intellectual Entities), objekt 
(Objects), händelser (Events), rättigheter (Rights) och aktörer (Agents).  

• En intellektuell enhet är ett sammanhängande komplex av information vilken 
beskrivs som enhet, t.ex. en bok, en karta, ett foto eller en databas. En intellektuell 
enhet kan innehålla andra intellektuella enheter, t.ex. en webbplats kan innehålla en 
webbsida, en webbsida kan innehålla en bild. En intellektuell enhet får ha en eller 
flera digitala representationer.  

• Ett objekt eller digitalt objekt är en entydig enhet av information i digital form. 
• En händelse är en åtgärd som involverar minst ett objekt eller en aktör. 

                                                 
11 En beskrivning av enkäten följer i kapitel 5 under rubriken ”Relation till tidigare forskning”. 
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• Rättigheter är påstående om en eller fler rättigheter eller tillstånd som tillhör ett 
objekt eller en aktör. 

• En aktör är en person, organisation eller datorprogram som associeras med 
bevarandeåtgärder under objektets livstid. 

Följande grafik visar enheterna som block och pilarna som deras inbördes relationer 
(ibid., s. 1-2). 

 

 
Illustration 4-1: PREMIS data modell 

 

• En relation är en förbindelse mellan exemplar av enheterna.  
• Enheternas egenskaper eller ”the thing being described” (ibid.) kallas semantiska 

enheter (Semantics units). Gruppen valde att använda beteckningen ”semantisk 
enhet” istället för ”metadataelement”, innebörden är den samma.  

Det centrala momentet i modellen är objektet som kan specificeras på tre nivåer: 
bitström, fil eller representation. En representation består av en eller flera filer. En fil 
består i sin tur av en eller flera bitströmmar. 

Händelseenheten dokumenterar alla händelser som sker med objektet i samband med 
bevarandet. Det kan vara förändringar av objektet eller åtgärder för att kontrollera 
validiteten eller integriteten. En viktig aspekt är även relationen mellan händelse och 
objekt. Nya objekt som har skapats av existerande objekt (kopior, versioner, 
transformationer, m.m.) behandlas som nya objekt och länkas ihop med originalobjektet 
genom information om händelsen och relationen.   

4.4.2 Data Dictionary 

Först fanns det diskussioner inom gruppen om innebörden av ordet “core”, d.v.s. vad 
det betyder att skaffa ett ”core set”.  Antigen kan det vara metadata som är absolut 
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nödvändigt för alla eller kan det vara metadata som är användbart för alla slags arkiv. 
Man bestämde sig för följande definition: 

 ”Things that most working preservation repositories are likely to need to know in 
order to support digital preservation”. (ibid, s.ix) 

Dessutom bestämdes att metadatauppsättningen ska vara oberoende av implementation 
och så långt som möjligt automatiskt genererbar. Den information vilken ett arkiv 
behöver känna till oavsett hur eller huruvida information sparas definierades. 

Ordboken innehåller element för kategorier Objects, Events, Agents och Rights. Den 
femte enheten i modellen, Intellectual Entity, finns inte med eftersom den behandlas av 
beskrivande metadata och är utanför PREMIS’ ram. Varje post har en rad definierade 
attribut så som namn, komponent, definition, m.m. Ett element kan vara obligatoriskt 
(mandatory) eller valfritt (optional). För varje kategori finns ett XML-schema som 
innehåller det motsvarande XML-elementet för alla definierade semantiska enheter. 
Schemana finns tillgängliga på PREMIS’ hemsida. 
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5 Tio nationella lösningar 

5.1 Relation till tidigare forskning 

Syftet med min empiriska undersökning var att kartlägga hur olika länders 
nationalbibliotek har löst uppgiften att bevara även den digitalt skapade delen av 
kulturarvet. Jag har valt att tittar närmare på hanteringen av bevarandemetadata och att 
göra en geografisk begränsning till europeiska nationalbibliotek. Här redovisas bara 
tidigare forskning som min undersökning har anknytning till. 

Tidigare forskning runt tekniska aspekter beträffande långtidsbevarande av digitala 
resurser redovisas utförligt i kapitlen 2 - 4 och tas inte upp igen. Den intresserade 
läsaren som vill veta mer om den internationella forskningen hänvisas till 
sammanställningen av Jasmine Kelly och Elisa Mason (2006). Uppsatsen redovisar 
forskningsprojekt världen över som behandlar olika aspekter inom digitalt bevarande. 
För svensk forskning i ämnet hänvisar jag till två uppsatser skrivna på tekniska 
institutioner (Brissman & Carlzon 2006; Holtrin & Nyman 2007) och webbsidan hos 
LDB-centrum: Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande (2008). Dessutom finns det 
en tekniskt inriktad licentiatavhandling som har bevarandemetadata i fokus (Nilsson 
2006). Nilssons huvudsyfte är att utforska hur ett system kan spara all information som 
behövs för framtida bruk och hur man kan göra det på ett användarvänligt sätt.  

Inom den svenska biblioteksvetenskapliga forskningslitteraturen är digitalt bevarande 
inget populärt ämne och det finns bara lite skrivet med viss anknytning till min 
frågeställning. Studier om bevarandemetadata och om internationellt samarbete finns 
inte alls. Jag kunde dock hitta två uppsatser som också handlar om nationalbibliotekens 
uppdrag att bevara det digitala kulturarvet.  

Magisteruppsatsen ”The Digital Dark Age? Bevarande av elektroniskt material i 
Sverige” presenterar en undersökning där man också har tittat på vad som har hänt i 
andra länder (Persson & Persson 2004). Det gjordes en diskursanalys för att ta reda på 
hur man resonerar kring hanteringen av elektroniskt material i Sverige. Diskussionen 
sätts i ett större sammanhang genom att ta upp hur ämnet hanteras i ett urval andra 
länder. Frågeställningen siktar till en granskning av KB’s uppfyllande av sitt uppdrag 
som nationalbibliotek. Bakgrunden är pliktlagen och författarna granskar såväl 
regeringens uttalande i form av två SOU12 som KB’s agerande genom dokument i 
samband med webbinsamlingsprojektet Kulturarv3. Materialet matchades mot Jan T. 
Jasions teori om fyra grundläggande krav på ett nationalbibliotek och man undersökte 
bevarande såväl av tryckt som av elektroniskt material. Jasion har identifierat fyra 
kriterier vilka borde uppfyllas om syftet är att bevara nationens kulturarv: fullständigt 
urval, vårda och bevara, beskrivning och tillgänglighet. Författarna drar slutsatsen att 
bevarandet av elektroniskt material i Sverige inte uppfyller kraven på samma sätt som 
bevarandet av tryckta skrifter. Man hoppades att de tekniska problemen ska lösas snabbt 
och att Sverige också får en e-pliktlag. 

                                                 
12 SOU = Statens offentliga utredningar. Följande dokument undersöktes: SOU 1992:92 Pliktleverans och  
SOU 1998:111 E-plikt – att säkra det elektroniska kulturarvet. 
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Magisteruppsatsen ”Pliktleverans under förändring” kretsar kring frågan vad det är 
”som skall sparas” och man undersökte diskursen om dokumentbegreppet som 
framträder i statens E-pliktutredning13 och de tillhörande remissyttranden (Holmqvist & 
Karlsson 2007). Dokumentbegreppet har konsekvensen för urval, insamling, bevarande 
och tillhandahållande av kulturarvet och är därför central. Studiens bakgrund är den 
tekniska utvecklingen som har skapat nya publikationsformer och en diskussion om 
kultur- och dokumentbegreppet. Analysen visar att det finns ett integrerat 
dokumentbegrepp inom diskursen som motsvarar de krav den teknologiska 
utvecklingen ställer. I materialet fanns uttryck för begreppen ”form”, ”tecken” och 
”medium”. E-pliktutredningen publicerades 1998 och det har ännu inte skett någon 
lagändring. Under tiden styrs insamlingen fortfarande efter en gammal definition om 
vad som är ett dokument och matchar inte många av de nya publikationerna. 

Det är huvudsakligen i två forskningsstudier jag har hittat mest information och som 
bäst matchar min problemställning. En av dem är PREMIS-studien som jag har nämnt i 
kapitel 4 och som är den enda omfattande studien om bevarandemetadata som finns. 
Den andra är ICABS-studien där man undersökte ett urval nationalbibliotek och deras 
åtgärder för ett digitalt bevarande. Sistnämnda kunde jag utnyttja som bakgrund-
information för min undersökning. 

Som förberedelse inför arbetet med metadataordboken gjorde PREMIS arbetsgrupp en 
kartläggning av rådande praxis och planer beträffande bevarandestrategier inom den 
internationella kulturvärlden. Därför gjordes en enkät som berörde olika aspekter men 
fokus riktade sig mot metadata inom digitala arkivsystem. De fick svar från nästan 
femtio institutioner från tretton länder, bland annat bibliotek, arkiv och museer. 
Slutrapporten publicerades 2004 (PREMIS Working Group 2004) och de generella 
slutsatserna var följande: 

• Det finns endast liten erfarenhet av digitalt bevarande av kulturarvet. Man har ingen 
erfarenhet av att avgöra om metadata som systemen registrerar eller planerar att 
registrera är lämpliga för syftet. 

• Det finns en utbredd användning av OAIS-modellen som utgångspunkt för 
konstruktionen av arkiv.  

• Det är allmän praxis att spara metadata i en databas (XML eller relationell) för en 
snabb och flexibel återvinning. 

• Det finns ett omfattande bruk av Metadata Encoding and Transmission Standard 
(METS) för att beskriva hela spektrum av metadata.  

• Trenden är att spara originaldokumentet och även några migrerade versioner med 
tillhörande metadata. 

• Det är vanligt att använda olika strategier även inom en enskild institution. 

Dessutom visade enkäten att det finns en del skillnader beträffande metadata för olika 
typer av objekt (bitström, filer, samlingar, m.m.) och att information om relationerna 
mellan objekten också sparas (McCallum 2005, s.3). 

                                                 
13 ”E-pliktutredutredningen” är uttrycket för en statlig utredning som skulle överväga och eventuellt 
föreslå ändringar i pliktexemplarslagen. Officellt heter den: E-plikt: att säkra det elektroniska kulturarvet.  
(SOU  1998:111). 
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Åren 2004-2005 genomförde det holländska nationalbiblioteket, Kroninklijke 
Bibliotheek, en studie för IFLA-CDNL Alliance för Bibliographic Standards (ICABS) 
om användning och utveckling av standarder inom den internationella biblioteksvärlden 
beträffande digitalt bevarande. Resultatet blev en överblick över den dåvarande 
situationen i 15 nationalbibliotek världen över14 (Verheul 2006). Studien riktade sig mot 
bibliotekens program för att utveckla strategier för ett digitalt bevarande av nationens 
kulturarv. Resultatpresentationen är indelad i fyra områden: Allmänt, arkivsystem, 
bevarandestrategier och nuvarande aktiviteter. Metadata nämns i samband med 
arkivsystem. 

Det analyserade materialet var från 2005 och inget av de 15 undersökta 
nationalbiblioteken hade fattat något slutgiltigt beslut beträffande hanteringen av 
bevarandemetadata men några allmänna praxis kunde identifieras. Alla bibliotek 
använde mer än ett metadataschema, METS användes av alla. PREMIS hade ingen 
betydelse, det var för nytt på den tiden, men uppmärksammades redan. Den mest 
använda praxis för att spara metadata var den separata lagringen i en XML-relaterad 
databas. Bara ett av biblioteken (Frankrike) paketerade metadata med i filen. Det fanns 
inte ännu några upplysningar om vilka metadataelement som sparades eller kommer att 
bli sparade.  

Sju av de tio biblioteken som jag har undersökt är med i ICABS-studien och jag kunde 
relatera min insamlade information till den i studien. De tre som inte var med är Norge, 
Finland och Ungern. Denna studie var vid sidan av nationalbibliotekens hemsidor min 
främsta källa för att besvara öppna frågor och för att verifiera de uppgifter som jag hade 
fått genom enkäten. 
 

5.2 Metodredovisning 

5.2.1 Urval 

Ett urval är ju alltid subjektivt och för att inte vara för godtycklig gjorde jag urvalet så 
brett som möjligt. Jag gav alla länder inom Europarådet en chans att vara med i studien 
genom att börja selektionen med de 47 medlemmarna inom CENL. Jag bestämde att 
varje land bara får ha en representant och strök 14 länder som jag ansåg inte vara 
relevanta för min undersökning. Jag tog bort alla som aldrig hade lämnat någon 
årsrapport, det kanske inte finns något nationalbibliotek i de länderna (t.ex. Albanien). 
Sen tog jag bort småstater (t.ex. Vatikanen) och drog en gräns österut och valde bort 
länder utanför EU (t.ex. Ryssland). Avgränsningen var inte politiskt betingad utan av 
praktisk nödvändighet.  

Till de återstående 33 biblioteken skickade jag ett e-brev där jag frågade om de samlar 
in digitalt skapat material och om de är beredda att delta i min undersökning15. Jag fick 
15 svar, varav 5 meddelade att de tyvärr ännu inte samlar in digitalt material (Cypern, 
Irland, Luxemburg, Malta och Polen). 

                                                 
14 Följande nationalbibliotek var med i studien: Australien, Danmark, Frankrike, Holland, Japan, Kanada, 
Kina, Nya Zeeland, Portugal, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Österrike och USA.  
15 Brevet och en lista över alla nationalbibliotek som fått brevet finns i bilaga 1. 



 
 32

Det kan finnas olika skäl till varför inte ens hälften av alla överhuvudtaget har svarat. 
Delvis var det troligen ointresse eller tidsbrist att delta i en studie. Men det kan också 
vara så att de inte har kommit så långt och inte har något intresse att berätta om det. 
Eller, har personen som öppnade brevet inte förstått, det var ju skrivet på engelska. I en 
stor organisation finns det många möjligheter för information att försvinna innan den 
hamnar hos rätt person.  

Min studie är ingen kvantitativ undersökning som ska leda till statistiskt verifierade 
slutsatser utan den ska utreda hur verkligheten ser ut hos ett begränsat antal 
nationalbibliotek som samlar digitalt skapade publikationer. Urvalsprocessen skulle 
vara till för att slippa ifrån min subjektivitet. Att bara välja ut några länder hade alltid 
rest frågan varför just detta urval har gjorts och man kan aldrig vara säker på vilka 
verkliga motiv som ligger bakom ens agerande. Ett slumpmässigt urval där alla fått 
chansen att vara med kändes mer rättvist. 

Efter en påminnelse skickade jag inga mer brev utan nöjde mig med de 10 som jag 
hade. De 10 nationalbiblioteken som svarade positivt var från följande länder: Danmark, 
Finland, Frankrike, Holland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och 
Österrike. 

5.2.2 Insamling och frågeställningar 

Som bas för min undersökning gjorde jag en enkät som skulle förenkla jobbet och det 
visade sig vara delvis riktigt. Att ta fram ett formulär skapar extra arbete och är bara 
meningsfullt om det avsevärt förenklar insamlingen. En del av informationen kunde jag 
ha hittat lättare genom en studie av hemsidor och annan litteratur (t.ex. om plikt) medan 
andra krävde en direkt kontakt (metadatastrategi) med biblioteken. Att genomföra 
intervjuer med alla var inte genomförbart, så en enkät verkade vara lämpligt. Enkäten 
hjälpte till att få informationen strukturerad och var en bra grund för att gå vidare. För 
att testa min enkät kontaktade jag Kungl. biblioteket med önskan om att bedöma om 
formuläret fungerar och om ändringar behöver göras. Efter några justeringar kunde 
insamlingen börja. Frågorna var indelade i fyra sektioner: 

A) Allmänt om det nationella arkivet 
Sektionen bestod av frågor beträffande pliktlag och om det finns någon strategi för 
bevarandemetadata. Frågorna var tänkta som bakgrundinformation för 
metadatastrategin. 

B) Metadatastrategi 
Sektionen bestod av frågor beträffande hanteringen av bevarandemetadata, hur man 
skaffar och sparar metadata och om ett datamiljölexikon används. Svaren i denna 
sektion är för att jämföra de olika ländernas hantering av bevarandemetadata. 

C) Metadataelement 
Sektionen bestod av frågor om vilka metadataelement som sparas av biblioteket. Jag 
tänkte jämföra vilken slags information de olika biblioteken sparar.  

Frågorna B) och C) skulle besvara min delfråga ”Hur nära är man varandra?” 

D) Internationell kooperation 
Sektionen bestod av frågor om bibliotekens internationella aktiviteter i samband med 
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kunskapsdelning rörande bevarandefrågor. Denna sektion skulle ge en bild av hur det 
internationella samarbetet ser ut. 

Frågeformuläret, som finns i bilaga 3, var webbaserat, d.v.s. kontaktpersonen fick en e-
post med länken till formuläret som skulle fyllas i. Informanten skulle ha det så lätt som 
möjligt för att delta i studien och dessutom tyckte jag att mitt tema krävde en 
elektronisk utformning av informationsinsamlingen. Jag använde inget speciellt 
program för enkäten utan ett enkelt HTML-formulär som jag tog fram med ett vanligt 
HTML-redigeringsprogram. För att bearbeta formulärssvaren anlitade jag en 
Internettjänst som tillhandahåller en CPI-server och som skickade svaren till mig med e-
post.  

Formuläret bestod av slutna och öppna frågor. Dessutom fanns på slutet av varje sektion 
obegränsat utrymme för fritext som kunde användas för mer omfattande kommentarer. 
Det var nödvändigt eftersom bara en del av frågorna var entydiga för alla. Därmed har 
svaren i formuläret blivit variationsrika. Några besvarade frågorna rakt och bifogade 
bara få kommentarer medan andra huvudsakligen skrev i kommentarfältet. Jag sorterade 
svaren i en tabell för att få en överblick över vilka svar som saknades och behövde 
kompletteras. Jag kontaktade enskilda länder för vidare upplysningar eller en 
bekräftelse på att jag förstått deras svar riktigt. Efteråt fick jag en djupare insyn i 
problematiken och behövde justera mina frågeställningar. 

Jag förstod att insamlingsmetoden är avgörande för hanteringen av metadata även om 
alla dokument hamnar i samma arkiv. Dessutom innebär en pliktlag inte nödvändigtvis 
digitala leveranser till biblioteket, något som jag utgick ifrån. Därför utvidgade jag 
frågeställningarna för att få en djupare insyn i insamlingen av publikationerna. Rubriken 
metadataelement blev därmed inte så givande. Jag bestämde mig för att inte gå vidare 
och fråga efter mer information i ämnet. Det var bara få som besvarade mina frågor 
under denna rubrik så omfattande att materialet kunde användas till någon analys. 
Nästan alla var mitt i en pågående process för att bestämma sig och hade inget färdigt 
koncept, en jämförelse var inte meningsfull. Därför integrerades frågan efter 
metadataelement under rubriken metadatastrategier och behandlas bara kortfattat inom 
representationen av de enskilda biblioteken. 

Jag skapade en ny modifierad tabell och besvarade de öppna frågorna med en studie av 
hemsidor och annan tillgänglig litteratur. Enskilda bibliotek kontaktade jag via e-post. 
De slutliga frågeställningarna blev följande: 

A) Tillvägagångssätt 
• Finns det en pliktlag för digitala offline-publikationer? Om ja, sen när? Om nej, är 

någon lag planerad?  
• Finns det en pliktlag för webbpublikationer? Om ja, sen när? Om nej, är någon lag 

planerad? 
• Finns det några överenskommelser med utgivare om leveranser av digitalt skapat 

material? 
• Vilken strategi finns för insamling av webbpublikationer? 
• Finns det en (eller flera) strategi(er) för hantering av bevarandemetadata? 
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B) Metadatastrategi 
• Hur skaffas bevarandemetadata? 
• Hur sparas bevarandemetadata? 
• Vilket metadataschema används?  
• Vilka metadataelement är det som sparas? 
• Används ett datamiljölexikon? 

C) Internationellt samarbete 
• Hur har kunskap om digitalt bevarande skapats? 
• Med vilka länders nationalbibliotek har man samarbete? 
• I vilka internationella organisationer/arbetsgrupper/nätverk har man deltagit? 

 

5.3 Källkritik och forskarens roll 

Syftet med min undersökning var att kartlägga verkliga förhållanden och inte att studera 
individers uppfattning av något. Dessutom är ämnet tekniskt och inte särskild 
känsloladdat - en bra förutsättning för att vara ”objektiv”. Men såväl forskare som 
informanter är människor och därmed subjektiva.  

Utöver att slumpen redan influerade urvalet av nationalbibliotek så gjorde det möjligtvis 
en skillnad vilken persons namn som jag har fått som kontaktperson. Det var från alla 
länder kompetenta människor som hade olika positioner inom digitalt bevarande så som 
ledare eller forskare. Det innebär inte nödvändigtvis att de var den bästa kontakten 
beträffande metadata och det är inte säkert att alla förstod mina frågor på samma sätt. 
När jag fått tillbaka enkäten sökte jag därför efter vidare information för att få en 
helhetsbild av varje bibliotek. Det gjorde jag förstås efter min egen förförståelse om vad 
som borde kompletteras och jag hade inte kapaciteten att verifiera alla utsagor på ett 
ingående sätt. Det fanns dessutom bara lite öppen information om metadatahanteringen 
och jag måste lita på vad mina informanter svarade.  

Självklart försökte jag vara rättvis och så neutral som möjligt men jag upptäckte till slut 
att jag inte hade behandlat alla länders information lika. Där jag trodde mig veta 
tillräckligt har jag inte ställt några följdfrågor men min uppfattning kunde inte vara 
neutral. Det berodde dels på mina skilda kunskaper om de olika länderna och dels på det 
sätt enkäten besvarades. Dessutom hade jag kontakt med alla via e-post. Här fanns det 
en stor skillnad i att kommunicera med varandra som i sig hade varit intressant att 
undersöka. Här spelade troligen såväl språket som mentalitetsskillnader en roll. Något 
som gjorde det enklare för mig att få information av somliga. 
 
Utvärderingen av informationen som jag fått på de olika vägarna verifierade jag mot 
varandra. Informationen på en webbplats borde alltid hanteras på ett kritiskt sätt 
eftersom det är en egenbeskrivning där alla vill visa sitt bästa. Jag tror inte att något 
bibliotek publicerar fel information men det gör ju en skillnad vilken information som 
offentliggörs och hur. Man kan formulera och presentera samma sak på olika sätt. Göra 
det lätt att hitta viss information eller inte. Jag läste alla källor upprepade gånger, 
jämförde information på webbplatser med enkäten, ICABS-studien och e-post. 
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5.4 Resultatredovisning - de enskilda länderna 

Här kommer en sammanfattning av de enskilda biblioteken. Omfattningen är inte lika 
för alla eftersom de här sammanfattningarna ska ge en helhetsbild av varje land och det 
finns helt enkelt inte samma material för alla.  

Det var ju en förutsättning att biblioteken är aktiva medlemmar i CENL och detta har 
därför inte nämnts i samband med internationellt samarbete. En närmare förklaring vad 
CENL är finns i kapitel 4, samt alla andra samarbetskonstellationer finns redovisade 
där. Metadatastandarderna som nämns är ARC, WARC, PREMIS och METS. ARC är 
ett speciellt filformat för webharvesting som tillhandahålls tillsammans med en 
insamlingsrobot, se kapitel 4.2 - Internet Archive. WARC är en vidareutveckling av 
ARC, se kapitel 4.2 - IIPC. PREMIS är den centrala internationella standarden för 
bevarandemetadata, se kapitel 4.5. METS är standarden för att koda alla sorters 
metadata och används i samband med andra standarder, se kapitel 2.5. Observera att 
varje standard har en speciell funktion och att de inte är sinsemellan utbytbara.   
 

Danmark - Det Kongelige Bibliotek  

Danmark har sedan 1997 en pliktlag såväl för digitala offline-publikationer som för 
webbpublikationer. År 2005 blev lagen reviderad och är nu bakgrunden för insamling 
av danska webbresurser som genomförs av två institutioner, Statsbiblioteket och det 
Kongelige Bibliotek. Insamlingen sker via robot och det laddas ner webbplatser från dk-
domänen och andra Internetdomäner som är till för dansk publik (på danska språket 
eller tillhörande danska företag, institutioner eller individer som bor i Danmark). 
Utgivaren är skyldig att försörja pliktbiblioteken med nödvändig information som 
behövs för att komma över möjliga åtkomstrestriktioner (password, m.m.). Det finns en 
tredelad strategi för att säkra bredd, djup och relevans av det insamlade materialet. Först 
görs regelbundna stora svep över hela danska webben. Det kompletteras med frekventa 
insamlingar av utvalda webbplatser. Därutöver väljer man årligen ut tre, för Danmark 
betydelsefulla händelser där det samlas in relevanta webbsidor (t.ex. ett politiskt val).  
Biblioteken är mitt i processen att skaffa en strategi för hantering av bevarande-
metadata. Den förväntas vara klar vid slutet av 2007. Det kommer att finnas olika 
strategier för olika material.  

Materialet som samlas in sparas idag i ARC-filer. Tekniska metadata genereras därmed 
automatiskt och de sparas tillsammans med filen (bundled). För framtiden tittar man på 
WARC-formatet. Man är på väg att byta arkivsystem till en nyare version som kommer 
att ge bättre möjligheter för administrationen av det digitala materialet. Inget 
datamiljölexikon används ännu. 

Biblioteket har arbetat tillsammans med såväl nationell utveckling som i internationell 
kooperation. Danmark är en av ursprungsmedlemmarna av IIPC. Man var även delaktig 
i flera EU-projekt. För närvarande finns ett samarbete med Holland och Storbritannien 
inom PLANETS. 
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Finland - Kansalliskirjasto 

Finland har varken en pliktlag för offline- eller online-publikationer. En ny lag som 
omfattar båda är förväntad under 2008. Den finska Internetdomänen insamlas via robot 
med regelbundna stora svep. Dessutom finns några selektiva inhämtningar varje år där 
en del katalogiseras i nationalbibliografin. Överenskommelse om digitala leveranser 
från utgivaren är förväntad 2008. Det finns ännu inte någon strategi för hanteringen av 
bevarandemetadata. Det kommer att finnas olika strategier för olika material i 
framtiden.  

De nerladdade dokumenten sparas som ARC-filer, d.v.s. det digitala objektet och de 
automatiskt genererade tekniska metadata. De sparas därmed tillsammans med filen 
(bundled). I framtiden kommer man att också använda WARC-formatet. Ett 
datamiljölexikon används inte ännu men det är planerat. 

Biblioteket har arbetat såväl med nationell utveckling som i internationell kooperation. 
Först var det de nordiska länderna inom NWA och 2003 blev man en av 
ursprungsmedlemmarna av IIPC. Inom IIPC finns det ett samarbete med andra partners 
också. Man hade också en aktiv del inom Nedlib-projektet. Här var Finland delaktig 
med utvecklingen av en insamlingsrobot. 
 

Frankrike - Bibliothèque nationale de France (BNF) 

Frankrike har sedan 1992 en pliktlag för digitala offline-publikationer och sedan 2006 
en lag för webbpublikationer som samlas in av nationalbiblioteket, Bibliothèque 
nationale de France. För insamling finns det en kombinerad strategi. Först hämtas den 
franska Internetdomänen via robot. Sen görs det fokuserade nerladdningar av utvalda 
webbsidor som valdes ut av referensbibliotekarier. Om en automatisk hämtning inte är 
möjlig blir utgivaren anmodad att leverera dokumentet. För hantering av bevarande-
metadata finns det olika strategier för olika material.  

Metadata genereras automatiskt eller där det är möjligt tillsätts de av leverantören. Hela 
materialet, med sina specifika metadata, hamnar i ett gemensamt arkiv där de paketeras 
i METS-filer. Materialet som insamlas via robot sparas i ARC-filer. Så småningom 
kommer man att använda WARC-formatet istället. ARC-filerna paketeras även i 
METS-filer, där det sparas administrativa metadata som är viktiga för bevarandet.  
Det handlar om information om provenance, authenticity och preservation activity, men 
det kommer att blir flera i framtiden. Administrativa metadata finns dessutom sparade i 
en separat databas inom arkivsystemet. Inget datamiljölexikon används ännu.   

BNF är en av ursprungsmedlemmarna av IIPC och har en ledande roll som koordinator. 
I EU-projektet Nedlib var det representanter från BNF som var drivande inom 
utvecklingen av en metadatauppsättning. 
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Holland - Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van 
Nederland (KBN) 

Holland har traditionellt ingen pliktlag, inte för tryckta skrifter och inte för digitala. Det 
nationella arkivet är baserad på en paraplyöverenskommelse med den holländska 
utgivareföreningen (Association of Dutch Publishers) och avtal med enskilda utgivare. 
Nationalbiblioteket har olika överenskommelser med förlag beträffande digitala 
leveranser. Man utvecklade ett speciellt verktyg som en del av utgivarna använder för 
att arkivera sina publikationer. December 2005 började ett projekt för att utreda 
tekniska, organisatoriska, finansiella och rättsliga aspekter för automatisk 
webbinsamling. Holland följer här den selektiva strategin som innebär att ett begränsat 
antal webbsidor laddas ner och blir beskrivna och sparade i samma arkiv där 
leveranserna ligger. När utgivare har lämnat sitt samtycke görs de tillgängliga för 
allmänheten.  

Sedan 2003 har Holland ett fullt fungerade digitalt arkiv (e-depot), d.v.s. både för 
bevarande och tillgänglighet finns tekniska lösningar. Här ingår förstås även hantering 
av bevarandemetadata. 

De inkommande leveranserna är följda av metadata efter en överenskommelse mellan 
bibliotek och utgivare. Om nödvändigt tilläggs ytterligare metadata av personalen. Man 
håller på med att utreda möjligheter för att generera de relevanta metadata automatiskt 
med verktyg som Jhove och DROID. En del av metadata sparas paketerat med filen 
(bundled i AIP) och en del separat inom arkiv (i data management). Ett eget metadata-
schema används. Just nu arbetar man med en ny datamodell där man arbetar in de 
relevanta PREMIS-elementen. Implementeringen ska vara klar 2008.  
Idag sparas bevarandemetadata beträffande authenticity, preservation activity och 
technical environment. Nästa år tillkommer flera av preservation activity och 
provenance. Rights management är en del av avtalet med utgivaren och sparas inte inom 
arkiv. Inkommande digitala objekt granskas automatiskt efter filformat som sparas i ett 
register. En vidareutveckling av arkivsystemet, som är under arbete, innehåller ett 
datamiljölexikon där den tekniska omgivningen listas för alla sparade filformat.    

KBN’s kunskap om bevarande skapades både genom nationell och internationell 
forskning. Man har sedan länge varit aktiv och drivande inom bevarandeforskning.  
Holland var koordinator av Nedlib projektet och är idag inblandad i olika EU-projekt 
(PLANETS, DRIVER). Dessutom var man delaktig i PREMIS-arbetsgruppen och är 
medlem i IIPC. I samband med utvecklingen av ett system för sitt digitala arkiv (DIAS) 
fanns ett nära samarbete med det tyska nationalbiblioteket.  
 

Norge - Nasjonalbiblioteket (NNB) 

Norge har en lag om pliktleveranser för digitala offline-publikationer och online-
publikationer sedan 1989. Det norska nationalbiblioteket samlar in den norska 
Internetdomänen .no via robot. Publikationer som inte kan laddas ner fritt ska levereras, 
samma gäller digitala publikationer som sprids på andra sätt (t.ex. via mejl). Dessutom 
har NNB överenskommelser med leverantörer om extra material. Det finns en strategi 
för hantering av bevarandemetadata. 
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De nerladdade dokumenten sparas som ARC-filer, d.v.s. det digitala objektet och de 
automatiskt skapade metadata. Bevarandemetadata för leveranser följer objekten efter 
överenskommelse med leverantören eller de tillsätts av bibliotekspersonal. De sparas 
paketerade med själva objektet. Metadatascheman som används är ett eget som baseras 
på PREMIS-rekommendationen. 
Det sparas bevarandemetadata av följande kategorier: provenance, authenticity, 
preservation activity och structural relationships to other files. Metadata beträffande 
rights management hanteras av en annan funktionsenhet. Det används inte ännu något 
datamiljölexikon. 

Utöver nationell forskning var Norge inblandat i ett antal internationella projekt. Som 
alla nordiska nationalbibliotek var man aktiv inom NWA och blev en av 
ursprungsmedlemmarna av IIPC. Dessutom har man deltagit i olika EU-projekt 
(DELOS, Erpanet, TAPE).  
  

Storbritannien - The British Library (BL) 

I Storbritannien finns det en pliktlag för digitala offline- och online-publikationer sen 
2003, men den är inte aktiv. Offline-publikationer samlas in efter en interimslösning där 
leveranserna är frivilliga. Det finns inget lagligt krav på utgivaren men de blir 
uppmuntrade att göra det ändå och bidra till det nationella arkivet. Webbpublikationer 
är exkluderade i interimslösningen eftersom varken utgivare eller pliktbiblioteken är 
beredda att systematiskt leverera/ta emot material. BL har byggt upp ett program 
(Digital Object Management Programme) för att utreda tekniska lösningar för att 
integrera digitala objekt som del av bibliotekens samlingar. Här har man stora 
ambitioner beträffande tillgänglighet, bevarande och management. Dessutom har BL ett 
webbarkiveringsprogram och ett stort antal utvalda UK webbsidor är redan arkiverade 
av det UK Webb Archiving Consortium där BL samarbetar med fem andra bibliotek 
och forskningsinstitut. Här jobbar man med lösningar för insamling, tillgänglighet och 
bevarande av webbplatser. BL har flera strategier för hantering av bevarandemetadata. 

Metadata blir antingen levererade med objekt, de blir genererade automatiskt eller 
tillsätts av personalen. De sparas både paketerat med filen och separat inom arkiv. Man 
använder ett eget metadataschema som är baserad på METS och PREMIS.  
Det sparas bevarandemetadata av alla kategorier: provenance, authenticity, preservation 
activity, technical environment och rights management. BL använder format- och data-
miljölexikon PRONOM som utvecklades av avdelningen för digitalt bevarande inom 
det brittiska nationalarkivet. 

I Storbritannien fanns och finns en aktiv forskning inom digitalt bevarande. Vid sidan 
av datamiljölexikon PRONOM och verktyget DOIT är det Cedars16 som har influerat 
den internationella utvecklingen i ämnet avsevärt. För att utreda bevarandemetoder för 
Internetinnehåll arbetar BL i ett konsortium tillsammans med 5 andra ledande brittiska 
institutioner (UK Web Archiving Consortium). På det internationella planet är BL 
koordinator av EU-projektet PLANETS och en av ursprungsmedlemmarna av IIPC. 
 

                                                 
16 se kapitel 4.3 
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Sverige - Kungl. biblioteket - Sveriges nationalbibliotek (KB) 

Sverige har sedan 1994 en pliktlag för digitala offline-publikationer. Utökning av 
pliktlagen till digitala online-publikationer är planerad sen länge. På KB förväntar man 
sig att den kommer att vara i kraft 2008. Sen flera år har KB överenskommelser med 
enskilda leverantörer om digitala leveranser för att testa möjligheter och lösningar för 
en omfattande insamling. Dessutom var Sverige först ut med att samla in webbplatser 
med robotteknik. KB började redan 1997 med att samla in den svenska Internetdomänen 
och idag görs årligen fyra stora svep över hela den svenska webben. Dessutom ner-
laddas dagligen ett stort antal dagstidningar. 

Tillgängligheten till materialet är fortfarande begränsad. Webbarkivet är bara 
tillgängligt via två datorer i KB’s lokaler. Det finns inte någon bibliografisk bearbetning 
av materialet som indexering eller någon annan typ av sökhjälp. Det finns 
upphovsrättsliga hinder för att publicera utanför KB’s lokaler och för att ordna 
materialet skulle det behövas extra personal. Beträffande hanteringen av 
bevarandemetadata är man i början av processen att utveckla en strategi. Man vet bara 
att det ska bli flera för olika material och olika leverantörer.  

KB använder även det av Internet Archive utvecklade programmet för all 
webharvesting, både dagstidningar och de stora svepen över hela svenska webben. 
Däremot sparar man inte i ARC-format utan i ett eget format som KB själva utvecklat. 
Detta på grund av att man tidigare har använt en annan insamlingsrobot. I det formatet 
sparas varje URL i en egen fil. Där finns både viss teknisk- och bevarandemetadata, 
samt hela http-svaret (d.v.s. både http-headrarna och urlens innehåll). Inom en relativt 
snar framtid hoppas man att kunna gå över till WARC-formatet.  
Idag sparas bevarandemetadata beträffande provenance and authenticity. Beträffande 
framtidens hantering av bevarandemetadata ser man till PREMIS men ska inte använda 
deras XML-scheman utan ett eget. Datamiljölexikon är planerat att utnyttjas i framtiden. 

KB har arbetat såväl i nationell som inom internationell forskning. På nationell nivå 
finns det ett nära samarbete med riksarkivet, statens ljud- och bildarkiv och olika 
universitetsinstitutioner. På internationell nivå har Sverige i första hand samarbetat med 
de andra nordiska länderna inom NWA och blev en av ursprungsmedlemmarna av IIPC 
som bildades 2003. En representant från KB är delaktigt i arbetsgruppen som jobbar 
med utvecklingen av WARC-formatet. 
 

Tyskland - Deutsche Nationalbibliotek (DNB) 

Tyskland har sedan 1997 en pliktlag för digitala offline-publikationer, en ny upplaga av 
lagen år 2006 omfattar även webbpublikationer. Det innebär att nationalbibliotekens 
samlingsuppdrag omfattar såväl nätpublikationer, motsvarande tryckta skrifter, som 
webbspecifika publikationer. För att genomföra uppdraget har DNB valt att gå stegvis 
till väga. Det första steget bestod av en direkt kooperation med utgivaren och av 
mottagandet av digitala leveranser. Detta förfarande, fortfarande aktuellt, baseras på 
enskilda avgränsbara dokument som samlas och som prepareras för återvinning och 
bevarande. Nästa steg var implementering av en allmän användbar gränsyta på 
nationalbibliotekens webbsida för att standardisera och förenkla leveranserna. Denna 
gränsyta används nu sedan några år för enskilda leveranser och den ska optimeras för 
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större leveranser. Det tredje steget är att utforska harvesting-metoder för bredare 
webbinsamlingar. Det är på projektstadiet. Det finns en strategi för hantering av 
bevarandemetadata. 

Tyskland har ett motsvarande arkivsystem (DIAS) som Holland. Båda systemen 
utvecklades i ett gemensamt projekt med företaget IBM. Metadatahanteringen är 
därmed liknande. Det finns överenskommelser med leverantörer om tillsättning av 
bevarandemetadata till digitala objekt. Om nödvändigt tilläggs ytterligare metadata av 
personalen. Möjligheter att generera metadata automatiskt med verktyg som JHOVE är 
i en testfas. Metadata sparas både paketerat med filen och separat inom arkiv. 

DNB är det enda av de undersökta biblioteken som har en egen specifikation för 
bevarandemetadata som är öppet tillgänglig på nätet (Steinke 2005). LMER - 
Langzeitarchivierungsmetadaten für elektronische Ressourcen, som schemat heter, är ett 
metadataschema som baseras på schemat och datamodellen från det nyzeeländska 
nationalbiblioteket från 2003 och PREMIS-rekommendationen. Elementen är 
definierade på fil- och objektnivå. Schemat innehåller enheterna ”object”, ”process”, 
”file” och ”metadata modification” med elementen som kan vara obligatoriska eller 
valfria. LMER är delat i fler XML-scheman som kan användas ensamstående eller 
integreras i andra metadatatransferformat. DNB integrerar LMER i METS. Det sparas 
bevarandemetadata av följande kategorier: provenance, authenticity, preservation 
activity och technical environment. Rights management tillhör inte bevarande-
management utan sköts av en annan del av bibliotekssystemet. Det utnyttjas inte än 
något datamiljölexikon. 

Utöver det redan nämnda nära samarbetet med Holland i samband med utvecklingen av 
arkivsystemet DIAS, var DNB aktiv i ett antal nationella och internationella projekt. 
Man har samarbetat i olika projekt med andra forskningsbibliotek och institut i 
Tyskland och de andra tyskspråkiga länderna (nestor, KIM, Kopal). Dessutom finns det 
en permanent arbetsgrupp tillsammans med nationalbiblioteken i Österrike och Schweiz 
för utbyte av erfarenheter i samband med långtidsbevarande. DNB har deltagit i Nedlib-
projektet, är aktiv inom ICABS och är ordförande av CENL. DNB är en av de nya 
medlemmarna i IIPC. 
 

Ungern - Országos Széchényi Könyvtár 

Ungern har sedan 1998 en pliktlag för digitala offline-publikationer. En pliktlag för 
webbpublikationer finns inte och den är inte planerad. Hungarian Electronic Library får 
sina media genom frivilliga leveranser. Man satsar på att bygga bra relationer med 
producenter av digitalt material istället för pliktleveranser. Dessutom uppmanas alla 
som är intresserade av ungersk kultur att bidra till det elektroniska biblioteket. Alla 
digitala objekt som levereras anpassas till standardiserade filformat och förses med 
beskrivande metadata. En strategi för hantering av bevarandemetadata finns inte än.   

Det ungerska nationalbiblioteket har byggd upp sina kunskaper inom digitalt bevarande 
genom nationella projekt. 
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Österrike - Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) 

Österrike har en pliktlag för digitala offline-publikationer sedan 2002. En lag för online-
publikationer förväntas under 2008. Hittills stödjer sig det digitala arkivet på frivilliga 
leveranser från enskilda utgivare. År 2008 startar ÖNB också ett projekt för insamling 
och arkivering av den österrikiska Internetdomänen. Det finns en strategi för hantering 
av bevarandemetadata. 

Bevarandemetadata skickas med objektet av leverantörerna eller om nödvändigt tillsatt 
av bibliotekspersonal. Tekniska metadata genereras automatiskt. Metadata sparas i en 
XML-databas och kopplas ihop med objektet via en permanent identifikator. Tidigare 
har ÖNB använt ett eget metadataschema som baserades på schemat från det 
nyzeeländska nationalbiblioteket. Idag använder man PREMIS och sparar alla element 
av objektenheten. För beskrivningen av rättsliga metadata används METS.  
Metadata sparas av följande kategorier: provenance, preservation activity, technical 
environment och rights management. Det utnyttjas inte än något datamiljölexikon. 

ÖNB delar traditionellt ett nära samarbete med nationalbiblioteken i de andra 
tyskspråkiga länderna. Det finns en permanent arbetsgrupp med nationalbiblioteken i 
Österrike, Tyskland och Schweiz för ett utbyte av erfarenheter i samband med 
långtidsbevarande. Dessutom är ÖNB delaktig i olika EU-projekt där det finns 
samarbete med andra europeiska nationalbibliotek. 
 

5.5 Resultatredovisning - summering  

Det sammanfattade resultatet finns redovisat i detalj i tabellform i Bilaga 4. 

5.5.1 Tillvägagångssätt 

I många länder har en pliktlag stort betydelse för nationalbibliotekens insamling av 
tryckta skrifter. Bara ett av de tio undersökta länderna, Holland, har traditionellt ingen 
pliktlag och insamling av kulturarvet sker på frivillig basis genom överenskommelser 
med utgivaren. Insamling av digitalt material följer samma rutiner som för tryckta 
skrifter. Nästan alla nio bibliotek, som har en pliktlag för tryckta skrifter, har den idag 
utökad till digitala publikationer som är lagrad på ett fysiskt medium. En e-pliktlag som 
omfattar även webbpublikationer har idag sex länder och i tre av de återstående fyra 
länderna förväntas en e-pliktlag vara i kraft 2008. 

De flesta länder följer idag någon kombinerad insamlingsstrategi även om man har 
börjat på olika sätt. Hälften av de undersökta biblioteken satsar i första hand på 
webbarkivering och den andra hälften satsar i första hand på leveranser. Men nästan alla 
strävar efter att komplettera med den andra metoden. De flesta av dem som gör 
webbarkivering har eller planerar även leveranser och de flesta som får leveranser har 
eller planerar även projekt med webbarkivering. Man har väl blivit medveten om att inte 
en enskild metod kan uppfylla alla krav som den digitala världen ställer national-
biblioteken inför. 

Endast ett bibliotek saknar helt och planerar inte för en strategi för hantering av 
bevarandemetadata. Mer än hälften av de tio biblioteken har en eller flera strategier i 
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bruk. De tre som inte än har någon färdig strategi genererar tekniska metadata 
automatiskt.  
 

5.5.2 Metadatastrategi 

För skapandet av bevarandemetadata utnyttjas alla möjligheter. Här finns oftast en 
blandad strategi som är influerad av insamlingskonceptet. De nio biblioteken genererar 
en viss del av metadata automatisk. Sex har även överenskommelser med leverantörer 
och på fem av dem lägger personalen till metadata där det behövs.  

Att paketera metadata med det digitala objektet har blivet det vanliga sättet att spara 
bevarandemetadata. Det gör nästan alla och en del av dem har dessutom metadata i en 
databas inom arkivet. Ett bibliotek sparar metadata bara i en databas inom arkivet. 

Metadatastandarder har blivit av centralt betydelse. De flesta använder idag ett schema 
som antigen baseras på någon standard eller är någon standard. Bara två bibliotek 
använder ett egenutvecklat schema (Holland och Sverige). De båda länderna var tidigt 
ute och det fanns på den tiden ingen lämplig standard. I framtiden ska även de utnyttja 
någon standard. Alla andra har nämnt en eller två av de tre internationella standarderna: 
ARC, PREMIS eller METS.  

Två bibliotek, de i Holland och Storbritannien, arbetar redan med ett format- och 
datamiljölexikon.  
 

5.5.3 Internationellt samarbete 

Internationellt samarbete har blivit vanligt. Bara ett av de tio biblioteken har skaffat 
kunskapen om digitalt bevarande uteslutande genom nationella projekt (Ungern). Det är 
också det enda som inte har någon strategi alls för bevarandemetadata.  De flesta är 
aktiva såväl inom nationella som internationella projekt.  

Det fanns olika internationella projekt som nämndes i svaren på mina frågor men alla 
anger minst en av de två, IIPC eller något EU-projekt. Samarbetet med andra länders 
nationalbibliotek utöver dessa organisationer skedde främst med grannländerna. Så har 
de nordiska länderna nämnt sina grannar och de på kontinenten sina.  

Idag är åtta av de nio länderna medlemmar i IIPC (alla utom Österrike), åtta har deltagit 
eller deltar i något EU-projekt (alla utom Sverige). Det finns därmed bara två länder 
som inte har deltagit i båda.  
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5.6 Slutsatser 

Till sist tolkade jag materialet för att besvara mina tre delfrågor. För att dra slutsatser 
var det nödvändigt att titta på helheten, d.v.s. tabellerna och det enskilda bibliotekets 
tillvägagångssätt som beskrivs i kapitel 5.4. 
 

Hur långt har man kommit? 

För att besvara denna fråga behövde jag bryta ner den och ställa upp någon slags 
bedömningskriterier. Med hjälp av dessa har jag sorterat in biblioteken i tre grupper. 
Grupperingen tar inte hänsyn till bibliotekens olika förutsättningar och ambitioner. Det 
gjordes inte heller någon bedömning om vilken insamlingsstrategi som är bäst.  

Kriterierna är följande: 

• Finns ett uttömmande insamlingskoncept i bruk?  
Jag relaterade hanteringen av tryckta skrifter med hanteringen av digitala. D.v.s. en 
pliktlag har relevans om den är planerad och om man satsar på den. Ostyrda 
webbinsamling med robot har jag betraktat som icke uttömmande, samma gäller för 
osystematiska, frivilliga leveranser. 
 

• Finns en strategi för bevarandemetadata?  
Alla är i utveckling och det finns inga slutgiltiga lösningar. Jag har bedömt positivt 
där det finns några upplysningar om att man vet vilka metadata man ska spara och 
hur. Att arkivera ARC-filer utan vidare strategi räcker inte för en positiv bedömning. 
 

Biblioteken som uppfyller båda kriterierna sorterades in i grupp A. Grupp B innehåller 
de bibliotek som endast uppfyller ett av kriterierna, och grupp C är de som inte 
uppfyller något av de båda. 

 

Land Uttömmande 
insamling Metadatastrategi Grupp 

Danmark X  B 
Finland   C 
Frankrike X X A 
Holland X X A 
Norge X X A 
Storbritannien  X B 
Sverige   C 
Tyskland X X A 
Ungern   C 
Österrike  X B 
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Jag skulle vilja säga att man har kommit en bra bit på väg men det återstår mycket att 
göra. Mer än hälften av nationalbiblioteken har ett fungerande koncept för 
bevarandemetadata och det är ett stort framsteg om man jämför med situationen 2005 
som redovisas i ICABS-studien (Verheul 2006). Där hade inget av de undersökta 
nationalbiblioteken en strategi och bara tre av de femton (två av de europeiska) något 
fungerande arkivsystem. Hanteringen av bevarandemetadata kräver ju ett utvecklat 
arkivsystem och det har mer än hälften av de undersökta länderna idag. 

Däremot har bara fyra av dem något omfattande insamlingskoncept för kulturarvet i 
bruk medan andra har en sofistikerad insamlingsstrategi men inte än någon fungerande 
strategi för hantering av bevarandemetadata.  

Fyra av de tio undersökta biblioteken har hamnat i grupp A (Frankrike, Holland, Norge 
och Tyskland). Det är inte så att de är färdiga i sin utveckling, därför är problematiken 
för ny och outforskad men de fyra har ett system i bruk där man samlar in kulturarvet på 
ett genomtänkt sätt och där man har lösningar för bevarandemetadata som ger hopp om 
att framtidens intresserade kan ta del av nutidens kulturarv. 
 

Hur nära är man varandra i sina lösningar? 

Olika insamlingsmetoder kräver olika hantering av metadata. Den som får leveranser 
har andra möjligheter att hantera materialet. Här finns överenskommelse med 
leverantörerna och möjligheten att bearbeta materialet manuellt. Webharvesting kräver 
automatiska processer. Omfånget av materialet är mycket större och en manuell 
bearbetning omöjlig.  

Om man tittar på hur nära man är i de enskilda insamlingsmetoderna kan man 
konstatera att lösningarna är ganska lika. Det finns förvisso skillnader eftersom 
villkoren är olika i de olika länderna men grunden är den samma. Alla använder centrala 
internationella standarder i sina lösningar. Man kan utgå ifrån att kunskapstillgången är 
den samma. 
 

Hur ser det internationella samarbetet ut? 

Det är naturligt att man först försöker att lösa sina problem genom nationell utveckling 
och samarbete med sina grannar. Situationen är historiskt framvuxen ur en tid där den 
internationella kommunikation inte var så snabb och enkel som idag. Det europeiska 
bibliotekslandskapet är präglat av denna tradition och man kan se regionala 
samarbetskonstellationer även när man öppnade sig för ett bredare internationellt 
samarbete.  

De nordiska länderna bildade en samarbetsgrupp, Nordic Web Archive, och har sen 
blivit ursprungsmedlemmar av IIPC där det finns ett samarbete med Frankrike, 
Storbritannien och andra icke europeiska partners. Tyskland, Holland och Österrike var 
inte med från början i denna organisation men har samarbetat på andra sätt med 
varandra. Idag är Tyskland och Holland också medlemmar av IIPC. Dessutom har det 
europeiska samarbetet fått fart genom olika EU-projekt och det finns idag ett större 
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utbyte av erfarenheter över gränserna. De fyra biblioteken i grupp A var alla delaktiga i 
NEDLIB-projektet som pågick åren 1998-2000. 

De flesta av de undersökta biblioteken är inblandade i något EU-projekt och är medlem 
i IIPC. Alla är medvetna om betydelsen av internationella standarder och inriktar sina 
lösningar efter detta. Jag tycker det är ett bra tecken och visar att man har förstått att 
bevarandeproblemet inte är något för enskilda nationalbibliotek att lösa. 
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6 Diskussion 

6.1 Det europeiska bibliotekslandskapet 
”The geographical and political shape of the continent has created various 
communities that have had to, and are still trying to, come together and create 
solutions to the obsolescence of digital materials.” (McKinney, s. 162) 

Den irländske forskaren Peter McKinney, som var koordinator av ERPANET-projektet, 
tror att det finns ett speciellt europeiskt sätt att ta itu med bevarandeproblematiken 
(2006, s. 147) som skiljer sig från USA eller Australien. Där finns ett centralt koncept 
för bevarandet av det nationella kulturarvet medan det i Europa finns ett extra system 
för varje land. I USA arbetar två institutioner, ”National Archives” och ”Record 
Administration”, gemensamt med att inhämta hela det amerikanska digitala kulturarvet. 
I Europa finns ett stort antal institutioner som alla jobbar parallellt med samma uppgift: 
”Archives de France”, ”Nationaal Archief” i Holland, ”Schweizerisches Bundesarchiv”, 
bara för att nämna några få. Den geografiska och politiska ordningen har skapat en 
situation med olika isolerade initiativ och forskningsgrupper som fokuserar på sina 
specifika behov. Han anser att det är ett stort problem att det inte finns någon långsiktig 
europeiskt strategi utan bara olika begränsade projekt. Han tror också att denna 
historiskt betingade utveckling är på väg att förändras och att de olika grupperna 
försöker slå sina påsar ihop och skapa en gemensam kunskapsbas (ibid., s. 162).  

Undersökningen har bekräftat hans bedömning på det sättet att man är på väg att 
förändra ett regionalt fokuserat tänkande till ett mer globalt tillvägagångssätt. Om det är 
specifikt europeiskt kan studien inte utvisa. Globaliseringen är ju ett fenomen som 
influerar alla delar av samhället världen över, med sina positiva och negativa 
konsekvenser. I samband med vetenskap och forskning betyder det bättre information 
och möjlighet att ta del av andras kunskap. Sättet att tänka har blivit öppnare eftersom 
man vet mer om andra och man kan hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Mer 
information betyder att man har mer möjligheter att skapa sin egen lösning 

Jag tror att det alltid kommer att finnas olika lösningar i Europa och varje land tar hand 
om sina egna behov. Alla är rädda för att deras intressen inte prioriteras tillräckligt och 
försvarar sin nationella identitet. Det är det som är annorlunda med Europa jämfört med 
Australien och USA och det är inget problem om man ändå åstadkommer samarbete och 
stöttar varandra. Ett enat Europa som är jämförbart med USA är en illusion och inte 
heller något att sträva efter. 

Iögonfallande är att de skandinaviska länderna i första hand satsar på webbinsamling 
medan de som satsar på leveranser finns i Centraleuropa. Är det en slump? Är det bara 
så att man började utvecklas gemensamt? Det finns en naturlig förklaring till att man i 
första hand samarbetar med sina grannar. Situationen är historiskt betingad och det är 
inget konstigt att Tyskland och Holland är nära varandra eller Sverige och Finland. Det 
är lätt att se ett samband mellan tillvägagångssätt och samarbete. Men det är bara en del 
av sanningen. Frågan som fortfarande finns kvar är varför man började på olika sätt.  

Jag tror att det beror på en sociokulturell skillnad mellan de nordiska länderna och de på 
kontinenten men det är min personliga tolkning och behövas utredas. Att det finns en 
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skillnad i tankesätt och syn på statens ansvar är jag övertygad om på grund av egna 
erfarenheter som tysk i Sverige. Jag känner tydligt att Sverige fortfarande är präglat av 
en folkhemsideologi som jag upplever som främmande. Därutöver finns det gott om 
forskningslitteratur som handlar om de särpräglade skandinaviska välfärdssamhällena 
och man diskuterar en socialpolitisk modell som de nordiska länderna har gemensamt 
(se t.ex. Heidar red. 2004). Ämnet har allt mer blivit ett forskningsfält för historiker som 
problematiserar välfärdspolitiken som en kulturell praxis (Christiansen red. 2006; Kildal 
& Stein red. 2005). Att det är förklaringen till hanteringen av bevarandemetadata är 
förvissa spekulativt och kan inte beläggas i den här studien. Tiden för 
magisteruppsatsen har tyvärr inte varit tillräcklig för att gå vidare med denna spännande 
fråga. Därför kommer mina tolkningar här som ett bidrag till diskussion.    

När ett nationalbibliotek satsar på webbinsamling istället för leveranser betyder det att 
man tar hela ansvaret. Digitala leveranser kräver samarbete. Särskilt när det gäller 
metadata behöver bibliotek och leverantör samarbeta. Holland är ett bra exempel. Här 
utvecklades en applikation för utgivare som säkrar en standardiserad administration, 
något som båda parter drar fördelar av. Även leverantörerna är skyldiga att skapa den 
nödvändiga kunskapen för att hantera digitala publikationer på ett sådant sätt att de kan 
ta sitt ansvar för att bevara det nationella kulturarvet.  

En annan aspekt som troligen är kulturpolitiskt betingat är den om urvalet. Vad bedöms 
som ”kulturarv” bestämmer också insamlingen och det i sin tur metadatahanteringen. 
Att bara samla in utvalda webbplatser förutsätter ett urval som måste baseras på en 
uppfattning om vad kulturarvet är. Vem gör urvalet och efter vilka principer? Kan man 
avgränsa kulturella uttrycksformer i en demokrati där alla medborgare har samma 
rättigheter? Det är kulturpolitik och kulturbegrepp som styr nationalbibliotekens 
insamlingsstrategi. En uppfattning att nationalbiblioteken inte får göra något urval av 
vilka skrifter som samlas in gör insamlingen av hela Internetdomänen via robot 
nödvändig.  

De flesta länderna är idag på väg mot en kombination av insamlingsmetoder, om de inte 
ännu har någon. Sverige och Finland har även planerat leveranser, Tyskland och 
Holland är nu med i IIPC och har sina webbprojekt. Det vore bra om alla andra också 
kunde vara lite mer aktiva inom EU-projekt. 

 

6.2 Kungl. bibliotekets nationella uppdrag 

Folkbibliotekens utveckling inom olika europeiska länder har behandlats i en bok med 
den provocerande titeln ”Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver 
ett nationellt uppdrag!” (Stenquist 2003). Jag har hela tiden haft bokens titel i 
bakhuvudet och jag ställer mig frågan: Hur står det till med KB’s nationella uppdrag?  

KB samlar in det digitala kulturarvet sedan tio år tillbaka. Sverige var det första land 
som började med en bred insamling av webbplatser. I den internationella litteraturen 
nämns KB’s projekt ”Kultuarv3” ofta och som ett positivt exempel på innovation. Man 
vill satsa på samma demokratiska grund som pliktinsamlingen av tryckta skrifter. Det 
betyder att man inte vill välja bort något material och det är bra. I KB-utredningen har 
man kommit fram till att det digitala kulturarvet behöver bevaras lika noggrant som det 
tryckta och att KB ska ta ansvaret (Utbildningsdepartementet 2004).  
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Men hur är det i realiteten när det gäller långtidsbevarandet? Det sparas bara ett 
minimum tekniska metadata och man är bara i början av att utveckla en strategi för 
bevarandemetadata som ska säkra överlevnaden av det insamlade materialet. Det är inte 
så att man inte har vetat om problematiken tidigare. Diskussioner om metadatas roll för 
bevarandet fanns ju redan på slutet av 1990-talet och som undersökningen har visat 
finns länder som har prioriterat bevarandeproblematiken högre.  

”Många röster har uttryckt en oro att vår tid i framtiden kommer att kallas ”the 
Digital Dark Age”. För att oron inte ska besannas och inte mer av vårt kulturarv 
ska gå förlorat måste de frågor som återstår snarast lösas.” (Persson & Persson 
2004, s.65) 

Citatet är ur den kritiska magisteruppsatsen om bevarande i Sverige som är skriven år 
2004. Det verkar som att inte något avgörande har hänt sedan dess. Eller är det så att allt 
blir annorlunda under år 2008, d.v.s. Sverige får en pliktlag även för webbpublikationer 
och resultaten av alla de projekt som har genomförts blir satta i verket? Detta scenario 
är inte omöjlig och jag hoppas faktiskt att det blir så men tvivel är inte att fördriva. Det 
finns nämligen en aspekt till som är avgörande och det är pengar. De största genier har 
ingen chans att omsätta sina tankar i handling om det inte finns tid och personal för 
genomförande. Jag hoppas att Kungl. biblioteket får de anslag som behövs för att 
uppfylla sitt kulturuppdrag och att, från bibliotekens sida, också bevarandeproblematik-
en prioriteras högre. Att man erkänner betydelsen av det digitala kulturarvet för 
forskningen utan att tappa kompetensen på den tryckta sidan. Det är bara helheten som 
räknas. En stor utmaning är det men inte omöjlig att genomföra. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen är en början och har skapat mer frågor än den kunde besvara. Det har bara 
undersökts hur verkligheten ser ut idag. Varför realiteten är som den är kunde inte 
besvaras och borde utforskas av andra. 

Det vore intressant och viktigt att utreda varför situationen i Sverige har blivit som den 
är och vad som kan göras för att Sverige igen blir ett av de ledande länderna när det 
gäller framgångsrika lösningar. Alla frågeställningar som uppstår när det gäller 
skillnaderna i nationalbibliotekens hantering av det digitala kulturarvet är intressanta att 
analysera. Man kunde jämföra bibliotekens villkor eller undersöka hur man resonerat.  

Den här uppsatsen har bara undersökt vad som händer med digitalt skapade 
publikationer som insamlas av nationalbiblioteken. Alla frågor beträffande själva 
insamlingen av vårt kulturarv är värda att utforskas. Hur sker urvalet? Hur möter man 
ett allt mer oöverskådligt informationsflöde på bästa sätt? Behöver vi spara allt? 

Bevarandet är ett centralt område. Insamlat material måste bevaras annars behöver det 
inte samlas in. Men det räcker inte. Sparat och bevarat material måste vara tillgängligt 
om det ska ha någon mening. I samband med webbpublikationer som insamlas via robot 
är frågan inte alltid löst. När de tekniska och rättsliga problemen är lösta återstår frågan 
om hur användarna får tillgång till materialet. Finns det något koncept för att förbättra 
återvinningen? Finns det en bibliografisk hjälp med att hitta material i webbarkiv (t.ex. 
indexering)? Vilken nytta har insamlat material som inte är tillgängligt? Hur resonerar 
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biblioteken? Här kunde man göra en studie och jämföra olika länders tillvägagångssätt 
eller gå djupare in på KB’s resonemang i frågan.  

Det insamlade materialet som jag fått genom min enkät innehåller några intressanta 
uttalanden som vore värda att ta som utgångspunkt för vidare undersökningar. Nedan 
finns två olika anmärkningar beträffande PREMIS: 

“..the PREMIS metadata are things "you need to know", not necessarily need to 
store...” 

“For future decisions on preservation metadata we are looking closely at PREMIS” 

Det vore intressant att undersöka hur en ny standard tas emot. PREMIS-
rekommendation har blivit ett slags självklarhet. Hur kritisk är man mot standarder? 
Används de på grund av de är bra eller för att alla gör det? Vilken uppfattning har man 
om PREMIS? 

Ett annat intressant projekt vore att granska alla europeiska nationers nationalbibliotek, 
det skulle säkert ge en annan bild. Man kunde också göra samma undersökning som jag 
gjort efter några år och fråga: Vad har hänt? Har man uppnått sina mål? Vilka 
standarder används? 
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7 Sammanfattning 

Nationalbibliotekens uppgift att spara och bevara det nationella kulturarvet har fått en 
ny dimension med en digital värld. Att bevara digitalt skapade publikationer kräver en 
särskild insats om dess autentiska återgivning ska bevaras även i framtiden. En central 
åtgärd är att förse varje arkiverat digitalt objekt med metainformation, metadata. Detta 
är ett relativt nytt område och biblioteken har inga erfarenheter att stödja sig på. 
Internationellt samarbete för att möta utmaningen gemensamt är därför särskilt viktigt 
och utvecklingen av gemensamma standarder har blivit av stor betydelse. Uppsatsen 
frågar efter vad som har gjorts för att lösa problematiken av ett långsiktigt digitalt 
bevarande med fokus på metadata. Såväl lösningar som det internationella samarbetet i 
ämnet undersöks.  

I en empirisk studie har tio europeiska nationalbibliotek granskats och deras hantering 
av digitalt skapat material beträffande insamling och strategi för hantering av 
bevarandemetadata. Studien visar en signifikant skillnad mellan de nordiska länderna 
och de på kontinenten i tillvägagångssätt för att samla och bevara det nationella 
kulturarvet. Medan man i Norden i första hand satsar på webbarkivering började man på 
kontinenten med insamling av digitala leveranser till biblioteket. Det visas också att 
man är på väg att närma sig varandra och att de flesta länder idag följer en kombinerad 
insamlingsstrategi.  

En stor andel av de undersökta nationalbiblioteken har idag en fungerande strategi för 
hantering av bevarandemetadata. Webbarkivering kräver en annan hantering av 
metadata än digitala leveranser, för övrigt är man ganska nära varandra i sina lösningar. 
Alla utnyttjar på något sätt minst en av de tre standarderna: METS, PREMIS eller ARC. 
Internationellt samarbete har intensifierats genom olika EU-projekt och medlemskap 
inom IIPC. De flesta av de undersökta biblioteken är aktiva i båda. 
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Bilaga 1:  Brev urval 

 
  

Följande länders nationalbibliotek har fått e-brevet: Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Holland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Norge, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Brevet skickades till bibliotekens officiella adress. En påminnelse skickades efter tre 
veckor. 

 

subj.: European National Libraries – Swedish study about preservation metadata 
 
 
Hallo! 
 
I am a researcher at the Swedish School of Library and Information Science (SSLIS) at 
Göteborg University and Högskolan i Borås. I am making a study about preservation 
metadata for digitally born material within the national deposits. The study is meant to 
give a picture about the current situation in Europe. 
 
As a first step I would like to know if your library is collecting digitally born material 
and, when this is the case, if you are prepared to take part in my research. If so please 
supply me with the mail address of the person within your library who can give me 
information about your preservation strategies.  
 
As the second step, this person will receive a web-based questionnaire to fill in and 
return to me. The survey is planned for June – July this summer. 
 
I would appreciate if you send me a message even if you don’t want to participate to 
avoid me sending reminders. 
 
 
With kind regards 
 
 
Martina Mecklenburg  
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subj.: European National Libraries – Swedish study about preservation metadata 
 
 
Dear ..... 
 
This mail contains further information about the study and where to find the 
questionnaire. 
 
The background of the study is to write my Master's Thesis in Library and Information 
Science. My purpose is to investigate in how close the solutions concerning 
preservation metadata for born-digital material are to each other and if there are any 
regional differences. Is it crucial with which the libraries are cooperating with or is the 
distribution of knowledge global? The thesis will be open accessible via the Swedish 
National catalogue LIBRIS in the beginning of 2008.  
 
The first request was sent to 33 National Libraries which all are members of CENL. 
Fourteen of them answered and of these ten answered that they collect digital-born 
material and will participate in the study. 
 
 
You will reach the questionnaire through this link: 
http://...questionaire.html  
 
If you don’t get the confirmation after pressing the “send” button there is probably a 
problem with your firewall. If that is the case please convert the questionnaire to a PDF-
document and send your answers in an ordinary mail. 
 
I would appreciate your answers not later then 31 July. 
 
I very much appreciate your support of this study! 
 
Kind regards 
Martina Mecklenburg 
 
If you have any question you can reach me  
by e-mail: ...  
or phone +46 73 .... 
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Bilaga 4:  Översiktstabellerna  - 1 - 
 

 

A) Tillvägagångssätt 

Land Plikt-offline Plikt-online Överenskommelse 
om leveranser Insamling av webbpublikationer  Metadatastrategi 

Danmark yes, since 1997 yes, since 1997, 2005 no webharvesting not yet 
Finland not yet, expected 2008 not yet, expected 2008 no webharvesting, deliveries expected 2008  not yet 
Frankrike yes, since 1992 yes, since 2006 - webharvesting, deliveries more than one 
Holland no no yes deliveries, web-project yes 
Norge yes, since 1989 yes, since 1989 yes webharvesting, deliveries yes 
Storbritannien yes, since 2003 yes, since 2003 no deliveries, webharvesting more than one 
Sverige yes, since 1994 not yet, expected 2008 yes webharvesting, deliveries not yet 
Tyskland yes, since 1997 yes, since 2006 yes deliveries, web-project yes 
Ungern yes, since 1998 no yes deliveries not yet 
Österrike yes, since 2002 not yet, expected 2008 yes deliveries, web-project expected 2008 yes 

 
 

B) Metadatastrategi 

Land Hur skaffas bevarandemetadata? Hur sparas bevarandemetadata? Vilket metadata-schema används? Används ett 
datamiljölexikon? 

Danmark automatically bundled published = ARC file format not yet 
Finland automatically bundled published = ARC file format not yet 
Frankrike agreements,automatically separate within the repository,bundled published = ARC file format, METS not yet 
Holland agreements,automatically,staff separate within the repository,bundled own development yes 
Norge agreements,automatically,staff bundled own based on core = PREMIS not yet 
Storbritannien agreements,automatically,staff separate within the repository,bundled own based on core = METS, PREMIS yes 
Sverige automatically bundled own development not yet 
Tyskland agreements, automatically,staff separate within the repository,bundled published = LMER, METS not yet 
Ungern - - - - 
Österrike agreements,automatically,staff XML-database published= PREMIS, METS not yet 
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 C) Internationellt samarbete 
Land Hur har information skaffats? Med vilka länders nationalbibliotek? Vilka organisationer/nätverk/arbetsgrupper? 

Danmark own research, international Netherlands, UK (close in the PLANETS project)  EU-projects (Planets), 
IIPC, Padi, NWA, DPC, DPE 

Finland own research, international Nordic countries, other national libraries in IIPC Nedlib,  
IIPC, Internet Archive, NWA  

Frankrike international Countries of the IIPC Nedlib, 
IIPC 

Holland own research, international Germany (DIAS system), Great Britain, Denmark 
(Planets), France and Swiss (webarchiving project) 

Nedlib, EU projects (Planets, Driver),  
PREMIS, IIPC 

Norge own research, international CENL, Australia, LoC, Canada Nedlib, EU-projects (Delos, Erpanet, TAPE), 
IIPC, NWA, PADI, IFLA, DPC  

Storbritannien own research, international Denmark, Netherlands, Austria (Planets) EU-projects (Planets), 
IIPC 

Sverige own research, international Nordic countries IIPC, NWA  
Tyskland own research, international Netherlands, Austria, Switzerland Nedlib , EU Projects (Erpanet), 

Padi, nestor, IIPC 
Ungern own research   
Österrike international Germany, Switzerland, Netherlands, Great Britain EU Projects (Planets, Delos) 




