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Svensk folkbildning
(enligt förordningen om statsbidrag)

Folkhögskolorna
151 stycken (2015), därav 43 ägda av landsting/regioner

Studieförbunden
10 rikstäckande förbund, som i sin tur består av mängder av 
regionala och lokala avdelningar.
Mängder av kulturprogram och studiecirklar organiseras av 
medlemsorganisationer snarare än av studieförbunden själva.
Alltså: till stor del mycket decentraliserad arkivbildning

SISU Idrottsutbildarna
Bedriver verksamhet inom idrottsrörelsen 



1 ZB (zettabyte) = 1 biljon GB (gigabyte) = 1 000 000 000 000 000 000 000 byte



Vad som behöver medvetandegöras:

• Mängden information växer med oöverträffad
hastighet 

• Idag ingen teknisk lösning som säkerställer att 
information kan läsas eller återfinnas efter relativt kort 
tid – 20–30 år

• Kommersiella förslag till lösningar som utvecklats ofta 
mycket kostsamma

• Ingen lösning kommer att vara beständig – alla 
lösningar kräver kontinuerlig utveckling

• Att ostrukturerat lagra digital information i flera kopior 
utan att värdera vad som måste bevaras och vad som 
får gallras är dyrt och ineffektivt 



Det behöver bli mer känt att digitalt 

bevarande är något mer än IT och datorer

ORGANISATORISKA ASPEKTER

Proaktivitet

Planering av arkivbildning

Informationsvärdering

Strategier för digitalt 
bevarande

Hur driva igenom e-
arkivlösningar i en organisation

TEKNISKA ASPEKTER

• Filformat

• Lagring

• Migrering / emulering

• Klimat



Vi bör lyfta fram att digital arkivering inte 
bara görs för framtiden och ”kulturarvet”
(saker som ofta väger lätt när det kniper)

• Ekonomiska argument: informationsförlust kostar 
pengar

• Ett ”institutionellt minne” som är till konkret 
nytta även i den dagliga verksamheten

• Kulturarvs- och forskningssyften fås på köpet 
(men kan givetvis betonas när så är lämpligt, t.ex. 
i bidragsansökningar)



Fackföreningsrörelsens digitala 

omvandling: bevarandet av 

organisationsmaterial i den 

digitala tidsåldern
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Mål med projektet

• Fler aktiviteter sker online via webbsidor och sociala 

medier och det finns inget system för arkivering av 

dessa aktiviteter

• Vårt mål är att bygga ett system för arkivering av 

webbsidor och flöden från sociala medier från svenska 

fackföreningar



Vad gör vi som andra inte gör?

- KulturArw3, Internet Archive etc.

• Regelbunden nedladdning (jämna intervall)

• Hamnar hos organisationernas egna arkiv

• Sökfunktion

- Sociala medier – finns det någon som arkiverar flöden?



Varför fackföreningar?

• Gammal rörelse med exceptionellt bra (pappers)arkiv

• En rörelse som är lätt att identifiera



Vad gör vi?

1. Hemsidor: hela hemsidan laddas ned en gång per 

månad, förstasidan varje dag (NetArchiveSuite)

2. Sociala medier: Twitter, Facebook, YouTube, 

Instagram, daglig nedladdning. Vi har också begärt in 

alla historiker från fb och twitter

3. Materialet indexeras (Solr)

4. Gränssnitt: Shine (sökmotor och index) samt Wayback

Machine



www.statsvet.uu.se/digifacket



EEArk – E-arkivsystem för 
enskilda arkiv

• Utreda och utveckla lösningar för digitalt 
långtidsbevarande i den enskilda arkivsektorn

• Skapa teknisk plattform för digital arkivering 
hos deltagande institutioner

• Ge forskare tillgång till det digitala 
arkivmaterialet



1. Hur ser arkivbildningen ut i nutida 
enskilda arkiv?

Punktstudier av typisk arkivbildning hos ett urval enskilda
arkivbildare;

– vad har förändrats med den digitala världen, vilka nya
handlingstyper har uppkommit?

– vilken medvetenhet finns hos arkivbildarna att elektroniska
handlingar över huvud taget bör bevaras som
arkivhandlingar?



2. Hur bör ett e-arkivsystem för enskilda 
arkiv organiseras?

– en eller flera gemensamma lösningar?

– lärdomar från andra projekt i Sverige och utomlands?

– former för informationsinsatser till arkivbildare före leverans

– frågor kring skydd och säkerhet

– proprietära system eller open source?



3. Hur ska arkivredovisningen utvecklas?

Gemensamma e-arkivlösningar – gemensamma 
lösningar för arkivredovisning och söksystem?



Fokus på konkreta lösningar

-Gemensamt e-arkivsystem med lagring, programvara, 
metadatastandard och rutiner

-Lösning anpassad för mindre arkivinstitutioner utan egna 
resurser

-Stordriftsfördelar

-Återsökning via webbportal

-Uppladdningsfunktion: filer + metadata

-Integration med befintliga arkivredovisningssystem



Hur gå vidare?

 Enklare pilotprojekt i mindre skala? (kan dras igång snabbare)

 Större projekt knutet till universitet/högskola, som dock 
förutsätter lyckade ansökningar? (kan ta tid)

 Främst satsa på utveckling av centrala e-arkivlösningar?

 Främst satsa på kunskapsspridning; bred medvetenhet bland 
arkivbildarna själva (där vanligen arkivarier saknas) så att de 
hjälpligt tar hand om sin digitala information tills vidare (dvs. 
att den i alla fall inte försvinner helt)?



Vilka kan bidra?

Folkbildningsrådet (den instans som fördelar statsbidraget)?

Studieförbunden (samarbetsorganet)?

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)?

Kan de landstingsägda folkhögskolorna utgöra indirekt 
”dragkraft” för övrig folkbildning pga. att de ”tvingats” ta tag i 
frågan pga. arkivlagen?

Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning?


