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Sammanfattning 
 
Nu befinner vi oss i den tid då övergången från att arkivera information på papper till att 
arkivera information digitalt sker. Att lagra digitalt kan tyckas enkelt men vad många inte 
tänker på är hållbarheten hos de lagringsmedia som finns idag. Information som idag sparas 
digitalt, kan vi om 20 år ta fram och se på den? Undersökningens syfte var att ta reda på hur 
medvetna affärssystemsutvecklande företag är om hållbarheten hos dagens lagringsmedia. Är 
hållbarhet något som tas i beaktande när nya system utvecklas? Är det något de tänker på eller 
de kanske inte ser hållbarhet som något större problem?  Intervjuer genomfördes på sex 
affärssystemsutvecklande företag med två intervjuade personer på varje företag vilka hade 
antingen hand om kundkontakter och eller god kännedom om affärssystemet. För de 
intervjuade företagen är inte hållbarhet något som tas i beaktande vid framtagande av 
affärssystem. Att erbjuda ett fungerande affärssystem är en sak, men att det som sparas i 
systemet ska kunna tas fram om cirka 10-20 år med bibehållen kvalitet är något annat. Just 
detta har inte samma betydelse för affärssystemsutvecklande företag som för exempelvis 
Riksarkivet. Enligt de intervjuade har inte deras kunder något större behov av att kunna ta 
fram sparad information om tio år eller senare. Nu är behovet utifrån de lagar, regler som 
finns och eller vad revisorer ställer som krav. Det som jag tror skulle intressera dem för att 
kunna långtidslagra elektronisk information är möjligheten att kunna bevara den kunskap som 
finns i företaget i dag. Kunskap som senare generationer kan dra nytta av. Ingen av de 
intervjuade kunde exakt säga vad exempelvis en CD-skiva har för hållbarhet. En CD-skiva 
håller i cirka 10 år. Min rekommendation är att kontrollera informationen vart femte år för att 
säkerställa att informationen är kvar och spara om den på ny lagringsmedia. Det jag kan 
konstatera efter att ha genomfört detta arbete är att affärssystem och hållbarhet inte är 
synonymt med varandra. Medvetenheten om hållbarheten hos lagringsmedia är inte så stor. 
Affärssystemsutvecklande företag har inte någon större kunskap om hållbarhetsproblematiken 
hos lagringsmedia som exempelvis hur länge en CD-skiva kan bevara data intakt.
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1 Inledning 
 

1.1 Problem 
Allt sedan vi uppfann skrivkonsten har vi sparat och lagrat information för framtida läsning.  
Det man vanligtvis tänker på är kvalitén på papper och bläck, förvaringsmiljön, arkivets 
temperatur och luftfuktighet som betydelse för hur länge det kan förvaras och hållas i sådant 
skick att informationen går att läsa senare. För elektronisk lagring är det ytterligare krav som 
tillkommer. Detta beroende på att tillgängligheten är i stort behov av att det finns tillgång till 
en kedja av fungerande tekniska hjälpmedel. De kan bestå av fysiska databärare (ex CD-
skivor, magnetband), läsutrustning för dessa databärare, datorer vilka kan kopplas till 
läsutrustningen och de program som behövs för att logiskt bearbeta och presentera den 
lagrade informationen till exempel operativsystem och drivrutiner (Wessbrandt  2003). Vi 
befinner oss mitt i övergången från papperslagring till digitallagring. 
 
Det är få företag eller institutioner som inte har dator idag. Att lagringsmedia/databärare är 
sårbara och kan drabbas av exempelvis virus är många väl förtrogna med. Vad jag däremot 
inte tror många tänkt på är hållbarheten, vilket jag tycker det borde forskas mer kring. 
Exempelvis så har en CD-skiva begränsningar vad gäller hur länge informationen på skivan 
bibehålls. Måste man i så fall spara om informationen på nytt efter en tid?  Det är först nu på 
senare tid som hållbarheten hos lagringsmedia har börjat uppmärksammats för allmänheten. I 
bland annat radio har det diskuterats och i dagspress har frågan om hur länge en CD-skiva går 
att läsa ställts (NT,19 april 2006).  
 
Detta, hållbarheten hos de system och lagringsmedia/databärare som information lagras 
digitalt på, borde ha en stor betydelse inte minst för dem som utvecklar system. De företag 
som utvecklar affärssystem idag, hur ser deras uppfattning om datalagring och hållbarhet ut, 
tas det i beaktande när nya system utvecklas?  Kan det vara så att de inte känner till detta eller 
inte tycker att hållbarheten är något större problem. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur medvetna affärssystemsutvecklande företag är 
om hållbarheten hos lagringsmedia/databärare. Genom detta arbete hoppas jag att 
problematiken med digital långtidslagring och hållbarheten hos de medium/databärare som 
finns idag får ytterligare uppmärksamhet. Min uppfattning är att det inte finns någon bredare 
allmän kunskap beträffande detta problem. Jag eftersträvar även att skaffa mig en djupare 
förståelse för ämnet datalagring. 
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1.3 Frågor 
Nedan i figur1 visas de frågor som uppkom innan detta arbete påbörjades. Tanken var att 
försöka få svar på dessa genom detta arbete. Hur medvetna är affärssystemsutvecklande 
företag om hållbarheten hos dagens lagringsmedia är en fråga jag redovisar som huvudfråga. 
Detta är en stor fråga. Den har därför brutits upp i underfrågor och närliggande frågor. Det 
vänstra ledet av frågor är riktat mot affärssystemsleverantören och dennes affärssystem. Det 
högra ledet är frågor vilka är tänkta att ge svar på vad affärssystemsleverantören uppfattat hur 
deras kunder ser på problematiken.   
 

Hur medvetna är affärssystemsutvecklande företag
om hållbarheten på dagens lagringsmedia?

Är hållbarhet något
som beaktas?

Vid framtagande av
nya system?

När system
utvecklas är tanken
att systemet skall

hålla för evigt?

Är hållbarhet något
som efterfrågas av

kunderna?

Hur ser
medvetenheten ut
hos deras kunder?

Finns det behov av
åtkomst till tidigare
lagrad information?

vid uppgradering
av gamla sys. ?

Finns det bäst-
föredatum på
affärssystem?

 
 
Figur 1. frågeställning 
 
Innebörden av att vara medveten eller inte har en central roll. Har de systemutvecklande 
företagen ingen kännedom om hållbarheten är det inget som tas med i 
systemutvecklingsarbetet. Om kunderna inte är medvetna om problematiken kring 
hållbarheten kan de inte ställa krav på de systemutvecklande företagen att de ska arbeta med 
detta. 
 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att i huvudsak behandla de lagringsmedia/databärare som idag är 
vanligast förekommande hos såväl den enskilde användaren som nätverksbaserad lagring för 
företag. Jag har sållat bort det jag anser inte vara så relevant för arbetet då det inte ingår i min 
frågeställning, som exempelvis datalagring ur säkerhetssynpunkt, vilket kan vara hur man 
skyddar sig mot dataintrång och datavirus. Ej heller att undersöka det hela från ett rättsligt 
perspektiv som lagar och regler. Jag har valt att beskriva affärssystem utifrån hållbarhet och 
lagring snarare än att beskriva dem rent tekniskt.   



Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande  C-uppsats  
Anna Bartels      2008-08-01 
 

  3

1.5   Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till dem som är intresserade av datalagring och i synnerhet 
hållbarhet hos lagringsmedia, exempelvis personer som ska ansvara för hantering av lagring 
av digitala handlingar för framtiden. Arbetet vänder sig också till dem som har ett intresse av 
affärssystem. Det kan vara företag som har eller tänker införskaffa ett affärssystem samt 
utvecklarna av affärssystem vilka jag hoppas kan finna delar av denna uppsats intressant och 
berikande. En ytterligare målgrupp är andra studenter och forskare som kommer i kontakt 
med hållbarhetsfrågor och lagringsmedia.  
 

1.5 Disposition  
Här kommer en kortfattad beskrivning över uppsatsens åtta olika delar.  
 

1. Inledning – Denna inledande del syftar till att ge en grundläggande förståelse för 
uppsatsens upplägg och mål. Här behandlas syfte, problem, frågeställning, 
avgränsning och målgrupp. 

 
2. Metod – I den denna del beskrivs några olika vetenskapliga metoder för att ge en bild 

av forskning, undersökning och val av metod. Här presenteras även hur 
undersökningen har genomförts samt kritisk reflektion. 

 
3. Teoretisk referensram – I denna del kan man ta del av teoretisk fakta som finns om 

datalagring, affärssystem och bevarande av elektronisk information. 
 

4. Företagsbeskrivningar – Här ges en kort presentation över de företag som ingått i 
undersökningen.  

 
5. Resultat – Här presenteras de resultat som framkommit av undersökningen. 

 
6. Analys och diskussion – I denna del diskuteras valda resultat utifrån teorin och 

problemfrågeställningen ihop med författarens egna tankar och synpunkter.  
 

7. Slutsats – Kärnan av det som framkommit klargörs här.  
 

8. Vidare forskning – Avslutande del där förslag till vidare forskning lämnas. 
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2 Metod 
 
När man forskar ställs man inför olika val och detta talar Lindholm (2003) om.  
 

• Val av område att forska inom.  
Då ska problemområde utses, formuleras och avgränsas.  

 
• Val av forskningsstrategi.  

Ska arbetet vara empiriskt eller teoretiskt? Litteraturgenomgångar, bredd eller på 
djupet? Ska insamlingen av data ske vid ett eller flera tillfällen?  

 
• Val av metod. 

 kvantitativ eller kvalitativ?  
 

• Val av form för databearbetning. 
Här ska de insamlade data analyseras, struktureras och tolkas.  

 
• Slutligen sker avrapportering av arbetet.   

 
Det är stegen val av metod och val av form för databearbetning som har störst betydelse och 
ligger till grund för genomförandet av undersökning. 
 
Valet av forskningsmetod hör samman med vilken vetenskapssyn man anknyter sig till eller 
tycker sig tillhöra. Denna är beroende av hur samhället i stort ser på vetenskap och vilken 
forskningsmiljö man befinner sig i. Vetenskapssynen påverkar forskarens kunskapande 
genom synen på omvärlden, vetenskap och data. (Gustafsson, 2003)  
 
Det finns enligt Trost (2005) olika datainsamlingsmetoder, han nämner enkäter, intervjuer och 
observationer.  Triangulering är ett ord som förekommer inom metodologi. Med det menas att 
man använder sig av två eller flera mätmetoder för att få fram svaren på sina frågor. 
Metoderna kan då vara av både kvalitativ och kvantitativ art. Det kan även innebära 
formulering av flera frågor vilka tar upp snarlika saker och på det viset få fram det centrala. 
 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ studie? 
Trost (2005) påpekar att syftet med studien är avgörande för vilken metod man använder sig 
av. Vidare bör metodvalet bli verkligt i samband med att frågeställningen och det teoretiska 
perspektivet tas fram. Börja med frågan: Kvalitativ eller kvantitativ studie?  
Är man intresserad av att veta hur ofta eller i vilken mängd något företer sig, exempelvis att 
se hur egenskaperna fördelar sig i ett bestånd, då är det en kvantitativ studie som skall 
bedrivas. Om det i stället är frågor som handlar om att förstå, se samband eller hitta mönster 
görs en kvalitativ studie.  
 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Själva ordet kvalitativ härstammar från qualitas som betyder egenskap, beskaffenhet eller sätt 
att vara (NE, 2006). Oftast när man gör en kvalitativ studie använder man sig av intervjuer. 
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Med intervju som kvalitativ menas att det är en metod för att förstå, fundera, komma fram till 
hur någonting är och att finna egenskapen. Kvalitativ intervju leder enligt Starring och Renck 
(1996) till upptäckter, identifiering av bristande kända eller inte kända fenomen. Motsatsen 
kvantitativ innebär att intervjuerna på förhand har urskilt egenskaper och innebörder ur vilka 
man frambringat fasta svarsalternativ.  
 
Kvale (1996) talar om intervju som en social interaktion mellan människor som inte känner 
varandra. Känner personerna varandra är det mer av ett personligt samtal än intervju. Inom 
det sociala ämnesområdet har intervjuer varit till stor hjälp, inte minst för att få reda på folks 
inställningar, tankesätt kring olika frågor. Han beskriver intervju som en särskild samtalsform 
som går ut på att inhämta så mycket information som möjligt. 
 
Intervjuer kan ske över telefon eller vid personliga möten. Största skillnaden dem emellan är 
att vid telefonintervju är det svårt att ha allt för ingående frågor och svar, dessutom går man 
miste om kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det finns otaliga sätt som intervjuer förkommer på. 
Journalistiska, kliniska vilka innebär frågor för att få fram svar på vilken behandling som skall 
sättas in och anställningsintervjuer för att frambringa den som är lämpligast för ett visst jobb. 
Sedan finns även gruppintervjuer och det som kallas för fokusgruppsintervjuer där de som 
intervjuas själva för ett samtal vilket observeras. Gruppintervjuer lämpar sig väl vid 
framtagandet av idéer, få fram erfarenheter och resonemang kring företeelser (Trost 2005). 
Gruppintervjuer sker inte helt problemfritt. Alla hör vad varje enskild säger och kan dras med 
av ”grupptryck” tycka som majoriteten.  Storleken på gruppen har betydelse, allt för stor och 
det kan bli svårt att hålla reda på alla. Även att alla deltagare inte får komma till tals då de 
som har lättast för att prata tar dominansen och endast deras synpunkter kommer fram.  

2.2.1 Standardisering och strukturering 
Det finns olika sätt att se på intervju Starring och Renck (1996) nämner intervjuer som 
extensiv/intensiv, formell/informell samt Standardiserad/Ostandardiserad. Även Trost (2005) 
pratar om standardisering. Intervjufrågor kan inneha olika grad av standardisering och 
strukturering. Trost beskriver att standardisering handlar om hur mycket frågorna är lika och 
att situationen är likadan för alla som blir intervjuade. När det gäller kvalitativa intervjuer är 
det en relativt låg standardisering, man anpassar sig och frågorna efter den intervjuade. 
Följdfrågor formuleras efter hur tidigare svar varit. Det motsatta vilket ofta kvantitativa 
studier är, innebär att det skall ske samma för alla, frågorna skall läsas upp lika, exakt som de 
är formulerade och i samma ordning.  
 
Strukturering handlar om, då det är fråga om intervju eller frågeformulär, att intervjuaren eller 
frågekonstruktören har bestämt i förväg hur svaren skall vara. Vilket innebär att frågorna har 
fasta svarsalternativ. Trost (2005) menar att om en studie har hög strukturering betyder det att 
intervjuaren vet vad den vill fråga om och enbart just detta. Inget som inte hör till ämnet tas 
upp eller frågas det om. Strukturering kan handla om frågorna i detalj och studien i stort.   
 
Kvalitativa intervjuer är enligt Trost (2005) oftast använda vid forskningsstudier och går ut på 
att förstå hur den intervjuade tänker och känner. Vad för erfarenheter och vilken 
föreställningsvärld den har. Forskningsintervjuer är tänkta att föra forskningen framåt, att lära 
mer om den sociala verklighet vi lever i. Det är inte fråga om att döma vad som är bra 
respektive dåligt utan det handlar om att förstå.  
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2.2.2 Under själva intervjun 
Ejvegård (2000) skriver att när det är dags för att göra intervjun är det några saker man ska 
tänka på. Inled intervjun med en kort presentation av arbetet och om den som utför intervjun. 
Vill man få den intervjuade mer avslappnad och våga prata mer kan man bland annat inleda 
med lite kallprat om vad som helst och intyga denne om att materialet kommer behandlas 
konfidentiellt.  Har man standardiserad intervju där vissa frågor är förutbestämda ska dessa 
frågor ställas så lika som möjligt till alla som blir intervjuade.  Skulle samma fråga få olika 
formuleringar kan de tolkas olika av respondenten. Frågorna bör också följa samma ordning. 
Alltför standardiserade intervjuer hindrar att öppna svar kan ges. När intervjun avslutas ska 
man tacka den medverkande för sin insats och även förbereda respondenten på åter kontakt 
om så skulle behövas. 
 

2.3 Presentera kvalitativa data.  
Det finns många olika sätt att ta hand om data på. Vilken metod som ska användas beror på 
dels om det är kvantitativt eller kvalitativt och hur man samlat in sina data som ska bearbetas. 
Holme och Solvang (1997), Patel och Davisson (2003) och Trost (2005) pratar alla om att det 
inte finns någon universell metod för att bearbeta kvalitativa data. Vid kvantitativa studier 
finns en stor mängd av regler och konventioner för hur man ska bearbeta den insamlade 
primärdatan. Vid kvalitativt arbete finns inte samma fördefinierade tekniker. Här måste till 
större utsträckning fantasin och kreativiteten vara ett hjälpmedel.  
 
Nylén (2005) nämner några olika metoder för att presentera kvalitativa data. Etnografisk 
forskning vilket innebär att beskriva den studerade sociala miljön. Empiriredovisningen kan 
där utgöra en strukturerad helhet eller bejaka empirins mångfald och forskarens kreativitet. 
Den kan vara naturlig dialog, observation och intervjuer. Dekonstruktion en metod för 
granskning av specifika texter eller textavsnitt. Den empiriska redovisningen kräver att texten 
ordagrant redogörs men kan även vara en sammanfattning av ett större material. Genom 
dekonstruktion frigörs dolda meningar hos texten. Diskursanalys som innebär att granska 
språkliga processer vilka kan vara muntliga eller skriftliga. Det är språket som antas utgöra 
grunden för den sociala verklighetens karaktär. Man forskar efter hur verkligheten blir till inte 
hur den är och det sker utifrån språkets systematik. Etnometodologi är en metod för att söka 
efter kulturella processer genom vilka människor begripliggör sig själva och sitt sammanhang, 
ett synsätt på den sociala verkligheten. Empirin består av analys av vardagligt tal och socialt 
samspel, inspelningar, anteckningar från naturlig miljö.  
 
När det handlar om intervju nämner Bjerke (2003) att vad som är en intervju och hur den ska 
tolkas bestäms till en början vad man som intervjuare tror på. Att förklara eller förstå är två 
forskningsriktningar inom samhällsvetenskapen. Att förklara går ut på att få fram existerande 
skäl och faktorer till varför vissa företeelser uppkommer och varför de uppkommer på det sätt 
som det gör.  Forskarens strävan är att i s.k. modeller sammanfatta de mest avgörande 
faktorerna och deras relationer. Att förstå handlar om att sätta sig in i någon annans situation, 
ta del av hans eller hennes livsutveckling. Forskaren strävar här efter tolkningar ur vilka 
problem framkommer och att ta fram en djupare bas för förbindelse mellan forskaren som 
aktör och de som undersöks dvs. andra aktörer. För bearbetning av öppna frågor nämner Bell 
(2006) innehållsanalys. Där man i texten söker efter kategorier, gemensamma kriterier 
likheter och skillnader som är viktiga. Det som inte anses relevant sållas bort. När man letar 
efter mönster underlättas analysbearbetningen av att man markerar viktiga saker i marginalen 
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av texten (Repstad 1999). Det man funnit kategoriseras sedan in under primära kategorier 
vilka kan utgöra rubriker i den slutliga texten (Patel och Davisson, 2003).  
 
Kvale (1996) talar om den kvalitativa analysmetoden där det handlar om att hitta verktyg som 
hjälp för att skilja på något i delar eller element av respondentens berättelse. De olika 
frambringade meningarna, orden och avsnitten leder till att finna mönster som till slut bildar 
ett resultat. Utifrån detta kan sedan det empiriska materialet formuleras om till en berättelse 
för läsaren.  
 
Kodning är något som förekommer vid bearbetning av data. Kodning innebär att identifiera 
primära enheter eller teman i texten. Det kan var ord, meningar, stycken och så vidare som 
relateras till varandra för att på så vis skapa en teoretisk modell. När man kodar gör man om 
rådata till en mera lättförståelig databild (Olsson och Sörensen, 2007). Kodning kan ske i flera 
bearbetnings- och analysfaser. Kodningen pågår till dess att mättnad är nådd. Det kan var när 
man inte får ut mer data som tillför något nytt, inga nya mönster bildas och inga nya 
egenskaper kan observeras.   
 

2.4 Genomförande  
Jag började med att utröna om jag skulle göra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning. 
Valet föll på kvalitativ då jag hade för avsikt att ta reda på affärssystemsutvecklande företags 
uppfattning kring problemområdet. Det kändes naturligt att välja intervju då det blir mer 
djupgående och man kan koncentrera sig på ett fåtal respondenter. Nästa steg blev att välja 
vilka som skulle ingå i undersökningen. En sökning på internet gjordes för att få fram företag 
som utvecklar affärssystem i Sverige.  Denna förfinades sedan till att se vilka som ligger i 
närregionen. Fyra företag valdes ut och att jag skulle intervjua två personer på varje 
bestämdes. Att det blev just dessa var dels att de alla har medelstora och stora kunder samt är 
konkurrenter. Sen valdes de för att de är placerade så att jag skulle ha möjlighet att ta mig dit 
och genomföra intervjuerna på företaget.  
 
Kontakten med företagen togs genom att jag först sände ut ett e-brev till dem där jag talade 
om att vad jag ville göra. (Se bilaga 1) Efter cirka en vecka kontaktades företagen på nytt via 
telefon om ingen respons på brevet hade skett. Under tiden som detta höll på gjordes även 
arbetet med att utarbeta intervjufrågor. Jag valde standardiserad intervju med öppna svar.  
Standardiserad så till vida att jag i förväg bestämt vilka frågor som ska ställas. Dessa blev till 
den intervjumall jag kom att använda mig av vid varje intervju. (Se bilaga 2) Intervjumallen 
var tänkt som ett stöd för att frågorna skulle ställas i en viss ordning och att inte något viktigt 
skulle glömmas bort.  
 
Tre av fyra företag hörde av sig, sa att jag var välkommen och att jag kunde intervjua två 
personer. De två intervjuade på varje företag hade antingen hand om kundkontakter och eller 
god kännedom om affärssystemet.  
 
Själva bearbetningen av intervjuerna sedan de var färdiga gick till på följande vis. Jag började 
med att renskriva de olika intervjuerna på separata papper till sammanfattande berättelser. 
Jag använde mig av kvalitativ dataanalys, innehållsanalys och kodning när jag gick igenom 
det renskrivna materialet. I nästa steg gjordes upprepade genomläsningar av texterna och 
sökningar efter kategorier vilka sedan blev till rubriker i resultatdelen. Jag jämförde svaren 
mellan de intervjuade och försökte finna det som kunde relateras till varandra. En sökning 
efter gemensamma kriterier vilka kunde vara likheter, skillnader, olika faktorer och saker som 
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skilde de intervjuade åt eller där de svarat likartat. När något intressant hittades markerades 
detta i texten antingen i kanten eller genom understrykning av meningen. Under 
bearbetningen av materialet sållades bort sådant som inte ansågs vara relevant för att beskriva 
det som jag ville få fram med undersökningen. I nästa steg plockades de markerade 
väsentligheterna ut och grupperades in under de tidigare framtagna passande rubrikerna. Det 
färdiggrupperade materialet formulerades om till berättande textstycken för läsaren.  
 
För att underlätta och ge en fördjupad förståelse till läsaren samt för att betona och belysa 
olika faktorer lades citat ifrån intervjuerna in i texten. Till sist för att ytterligare förtydliga de 
viktigaste resultaten, plockades dessa ut och tydliggjordes i en punktlista som lades först i 
resultatdelen.  
 

2.5 Kritisk reflektion 
Begreppet kritik utreds av Hultén m.fl. (2007) de ser kritiskt tänkande och reflektion som 
synonymer. När Rosenqvist och Andrén (2006) pratar om kritiskt tänkande nämner de ord 
som utveckla, nyskapa och frigöra samt förmåga att upptäcka sådant som tas för givet. Det 
kritiska tänkandet innebär att vrida och vända på någonting och att det i slutändan ska leda till 
förändring och förbättring av något. Då vi lever i en värld som ständigt förändras behöver vi 
pröva och reflektera kring kunskaper och värderingar (Hultén m.fl. 2007). Målet med kritiskt 
tänkande är att fördjupa vår förståelse, hitta rätt fakta och komma fram till vilka lösningar 
som är de bästa.  
 

2.5.1 Källkritik 
När man handskas med information av olika slag är det viktig att ha ett kritiskt 
förhållningssätt. För att få en fylligare och mer allsidig bild av mitt ämnesområde har jag valt 
att läsa och gå igenom många olika källor. Att enbart koncentrera sig på en kategori av källor 
kan göra att man går miste om betydelsefull information. Det är svårt att kunna ge en 
heltäckande bild av allt som skrivits inom ett visst ämne varvid ett urval måste ske bland all 
information som finns (Thurén, 2005, Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006). Man kan inte lita 
på att allt man finner på internet är sant varvid ett större mått av kritiskt tänkande behövs för 
den gruppen av information. Vid bedömning av källor har jag försökt se om källan mäter det 
den avser att mäta, om den har någon relevans för min frågeställning samt hur trovärdig den 
är. Internetkällorna har valts genom att se om det finns en fysisk person eller en riktig 
organisation som står bakom sidan och att dessa inte anses vara falska. Jag ser inte någon 
andledning att betvivla trovärdigheten för den litteratur jag använt mig av då den är av 
akademisk karaktär.  
 
Man ska så långt det är möjligt använda sig av ursprungliga källor än av andrahandskällor 
(Hultén m.fl., 2007). I första hand har jag sökt primärkällor i annat fall har jag försökt hitta 
flera olika källor som tar upp samma för att styrka resonemang eller påståenden. Några av de 
texter jag har gått igenom är skrivna på engelska. Då engelska inte är modersmål finns risken 
att jag översatt fel eller missförstått informationen. Vid kvalitativa undersökningar kan urvalet 
av intervjupersoner ha stor betydelse och det är svårt att på förhand se vem som bäst kan bidra 
till undersökningen (Grenness, 2005). Att de två intervjuade på företagen har skilda roller gör 
att olika erfarenheter, synpunkter och inställningar kan komma fram. Om endast en person på 
varje företag intervjuas skulle eventuellt vissa tankar och synpunkter förloras. Att inte fler 
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intervjuas beror på att de två rollerna på varje företag upplevs räcka för att få fram önskvärt 
resultat. 
 

2.5.2 Metodkritik 
Beroende på vilken metod man valt finns det olika problem och svagheter att ta hänsyn till. 
För metoden intervju som jag använt mig av har frågorna och intervjusituationen en central 
roll. Vid utformningen av frågorna bör man se på om de är begripliga och om det är rätt frågor 
som ställs. Under själva intervjun kan det samspel som uppstår mellan intervjuad och den som 
intervjuar påverka resultatet på negativt sätt. Om någon till exempel har en fin titel eller är 
välkänd finns risken att påverkas av annat än det som ska bedömas. Det är även vanligare med 
mer neutrala uttalanden än extremvärden (Hultén m.fl., 2007, Eriksson & Wiederheim-Paul, 
2006). För att undvika påverkan av olika slag har jag försökt att bortse ifrån egna värderingar 
och de intervjuade är inte för mig kända personer. Vid intervjuer kan det hända att den 
svarande inte är lika ärliga i sina svar som vid enkäter där de får vara anonyma. Den risken 
upplever jag som ganska liten då det inte förkommer några frågor som är personligt känsliga. 
Som ensam skrivare och genomförare av undersökning finns det en risk. Analys och tolkning 
kan bli ensidig då det inte finns någon att diskutera med. En annan sak som kan påverka är att 
mina erfarenheter med att genomföra en sådan här undersökning inte är stora. Jag kan inte 
med hjälp av erfarenhet på förhand säga om mina frågor är de allra bästa att ställa. Här kan 
jag bara lita på att min bedömning är den rätta.   
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3 Teoretisk referensram 
 
I denna teoretiska del förklaras vad som menas med ett affärssystem. Begreppen datalagring 
och hållbarhet samt olika lagringssätt tas upp. Vad som för närvarande sker för att bevara 
elektronisk information för framtiden och olika lagringsmedia/databärares hållbarhet belyses.   
 

3.1 Affärssystem  
Det finns egenutvecklade system och standardsystem. Egenutvecklade system är inte lika 
vanligt förekommande i dag som tidigare. Anveskog, Järperud m.fl. (1983) anser att idén 
bakom standardsystem är att flera företag skall kunna använda sig av samma. Detta har bland 
annat lett till att branschspecifika standardsystem har uppkommit. Vad gäller branschspecifika 
standardsystem så har systemleverantörerna tittat på en viss kategori av jobb som gör i stort 
sett samma sak och det har utifrån deras arbete sett vilka behov de har och på så vis fått fram 
en lösning som passar den branschen.   
 
Enligt Magnusson och Olsson (2005) definieras affärssystem som ”standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd” (S.7).  De menar att standardiserad står för att varje 
enskild leverantör har sin egen standard för att skapa system, inte att affärssystemen skulle 
vara skapade efter en erkänd standard. De system som säljs är tänkta att vara så pass allmänna 
att vilket företag som helst skall kunna använda dem och någon större anpassning ska inte 
behöva göras. Som kund gäller det att vara noggrann inför ett köp av affärssystem för att 
verksamhet och system ska passa ihop på bästa sätt. Verksamhetsövergripande betyder att 
affärssystemet synar alla delar, ger en överblick över informationen, vilket erbjuder en större 
tillgång och bättre tillgänglighet av information i systemet. 
 
Askenäs (2000) beskrivning av affärssystem, är de system som inte är utvecklade av den egna 
organisationen utan de system som utvecklas av företag, vars kärnverksamhet består i att 
utveckla dessa. Enligt Askenäs består ett affärssystem av tre delar: databas, affärslogik och 
användargränssnitt. Dessa tre komponenter kommunicerar med varandra. Det viktiga hos 
affärssystemet är inte hur det är uppbyggt utan hur väl användningen av det passar in med den 
befintliga verksamheten.  
 
Ett affärssystem har en livscykel bestående av faserna anskaffning eller utveckling, 
förvaltning och avveckling. Anskaffning innebär att beslut tas om att införskaffa ett 
affärssystem efter att en genomgången verksamhetsanalys har gjorts. Förvaltningsfasen 
handlar om underhåll av systemet när det är i drift. Kunden har kontakt med leverantören om 
förändringsbehov finns på systemet. Avveckling sker till exempel när ett system tas bort för 
att ersättas med ett nytt (Nilsson, 1991).  
 

3.1.1 Affärssystemens utveckling 
Affärssystem har sin uppkomst tidigt 1970-tal. Inom bilindustrin ville man med hjälp av 
informationsteknologi underlätta materialplaneringen. De biltillverkningsfirmor som fanns på 
marknaden hade ungefär samma tillvägagångssätt av sin tillverkning. Detta gjorde att det var 
lätt att kopiera förfaringssättet för resursplaneringen från ett företag till ett annat. 
Systemstöden på den här tiden var anpassade särskilt efter verksamheten i ett företag. 
Leverantörerna såg nu att de kunde göra standardsystem av sina produkter. Det fanns ett 



Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande  C-uppsats  
Anna Bartels      2008-08-01 
 

  11

optimalt sätt att materialplanera inom bilindustrin och de kunde då erbjuda sitt system till hela 
industrin i stället för till ett enskilt företag. Det var så som Material Requirements Planning 
(MRP) uppstod och blev en stor succé enligt Magnusson och Olsson (2005). Det som var 
specifikt var att systemet från början var utformat för att passa inom målgruppen. Sedan gav 
systemet upphov till en ny överblick över informationen rörande produktplanering än vad som 
funnits tidigare. De standardiserade systemlösningarna fortsatte under 1980-talet att utvecklas. 
Inom dator- och nätverkstekniken skedde tekniska framsteg vilka skapade nya möjligheter för 
att utnyttja datorkraften i organisationen. Först kom en version två av MRP. Systemen 
utvecklades mot att bli mer övergripande med mer verksamhetsstöd. Det som styrde 
utvecklingen var tillgången på teknik i form av Informationsteknik. Det tekniska stödet var 
uppbyggt på stordator miljö.  
 
Under 1990-talet när de tekniska förutsättningarna började förändras inleddes spridningen av 
verksamhetsövergripande systemstöd. Systemmiljön började nu bli allt mer överblickbar. Ett 
moduluppbyggt system där moduler kunde läggas till och tas bort allt eftersom behovet 
skiftade skapades. Detta under namnet Enterprise Resource Planning System (ERP) ett system 
med många moduler anpassade efter en särskild industri. Magnusson och Olsson (2005) 
menar att ERP är det som kom att bli liktydigt med affärssystem som vi ser det i dag, helt 
verksamhetsövergripande där systemet täcker i princip alla processer. Det som karakteriserade 
och var positivt med ERP var att datan fanns nu på ett och samma ställe vilket skapade 
tillförlitlighet och alla användare av systemet använde sig av en och samma datastruktur. Data 
behövde nu bara läggas in på ett ställe i databasen. Den modulbaserade lösningen gör att man 
på ett enkelt sätt kan utföra förändringar i en del av systemet utan att behöva ändra i hela 
systemet. Det är lätt att lägga till ny funktionalitet om så skulle behövas exempelvis om 
verksamheten ökar inom nya områden.  
 
Utvecklingen som nu gått mot heltäckande systemlösningar innebar endast en leverantör av 
alla moduler och en central lagring av data. Vilket gav upphov till en total integration av 
informationshanteringen. Detta gjorde att man ville se en alternativ lösning på 
integrationsproblematiken. EAI, Enterprise Application Integration uppkom i slutet av 1990-
talet (Magnusson och Olsson 2005). Detta system syftar till att ta tillvara på den existerande 
systemmiljön och koppla ihop tidigare separata system. För att skapa detta används fristående 
kopplingsdosor som systemet kopplas till och på så vis sammanlänkas systemmiljön och gör 
det möjligt för datautbyte och informationsflöde mellan system.  
 
I början av 2000-talet sker teknikanvändandet mot mer öppna standarder via internet kallad 
web-service. Då standarden är tekniskt öppen ökar möjligheterna till en mer effektiv 
utveckling och integration av systemlösningar. Genom internet görs förpackade tjänster 
tillgängliga för andra system och behöver då inte kopplas statiskt till varandra utan kan med 
XML (extensible Markup Language) ta emot och utbyta tjänster. Tanken är enligt Magnusson 
och Olsson (2005) en ny arkitektur som bygger på tjänster och händelser i stället för statiska 
objekt och fasta strukturer. Den har fått namnet Service Oriented Architecture (SOA). 

3.1.2 Det positiva med affärssystem  
En organisation som väljer att införa ett affärssystem gör operativa vinster genom att integrera 
verksamhetens informationsflöden och på så vis korta de ledtider som finns. Ta och Walltin, 
(2005) skriver i sitt examensarbete att om ett affärssystem införskaffas då minskar den 
mänskliga arbetskraften och de manuella rutinerna vilket ger ökad effektivitet och pålitlighet. 
Det kan bland annat handla om förenklad utdelning av information, förbättrad dataåtkomst 
samt att kommunikationen blir enklare både inom företaget och mot leverantörer och kunder. 
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Affärssystemet ger ledningsfördelar då ledningen lättare kan komma åt information och 
kontrollera företagets operationer samt är bra som beslut och planeringsverktyg. 
 
Whitehand (2004) skriver om Computer Swedens resultat från en undersökning de gjorde på 
företag i Sverige. De undersökte vad företagsledningen ansåg vara den viktigaste egenskapen 
hos ett affärssystem. Det man kan utläsa av artikeln är att hela 31% ansåg att 
användarvänlighet var viktigt. Whitehand ställer sig frågan: hur gör organisationen när de 
specificerar kravet på användbarhet? Han kommer fram till att kravspecifikationerna sällan 
innehåller mätbara användbarhetskrav och kriteriet därför är lätt att uppfylla. Han 
rekommenderar att man som köpare av ett affärssystem bör specificera kraven mer korrekt så 
att de kan följas upp. 

3.1.3 Nackdelar med affärssystem  
Det är ett stort åtagande att införskaffa ett nytt affärssystem. Det finns finansiella och 
projektrelaterade risker. Ekonomiskt handlar det om risken för att införandet av affärssystem 
pengamässigt skjuter i höjden. För ledningen är det extra viktigt att vara fullt medveten om 
vad man ger sig in i. Projektmässigt handlar det om hur rutinerad och kunnig verksamheten är 
att syssla med och utföra arbete i projekt.  Det finns olika orsaker till att projekt misslyckas. 
Magnusson och Olsson (2005) talar om ett misslyckat projekt där projektledaren inte har 
lyckats att hålla ihop projektet efter utformad plan. Det kan också vara så att projektet 
resursmässigt och omfattningsmässigt från början var fel planerat. 

3.1.4 Kommunikation och kunskap  
Kommunikationen emellan affärssystemsleverantör och kund är viktig. Vid byte av 
affärssystem är det enligt Montén Hederstierna (2003) för många ett stort problem att en 
kunskapsbrygga mellan kunden och leverantören saknas. Kunden måste komma med 
realistiska krav. Leverantören å sin sida ska vara ärlig i försäljningsprocessen och inte lova 
sådant som inte går att genomföra senare. Att vara tydlig för att undvika missförstånd är ett 
måste. De allra flesta som ska byta affärssystem ser det hela som en långsiktig investering och 
hoppas på ett långt samarbete med de företag som får uppdraget att implementera systemet. 
Det som har störst inverkan på om ett affärssystemprojekt blir lyckat eller inte är kunskap. Det 
är viktigt att kund/köpare av ett affärssystem införskaffar sig mycket kunskap och lär sig mer 
om det nya systemet. En låg kunskap om systemet ger automatiskt en låg kunskap om vad 
systemet skulle kunna tillföra företagets verksamhet. 
 

3.2 Datalagring  
Datalagring innebär som det låter lagring av data. Data kan vara information i form av text, 
bilder, film, program m.m. Data omvandlas till sekvenser av ettor och nollor för att kunna 
lagras (Marnon, 1999). Arkivering inom datalagring innebär lagring av filer. Lagringen kan 
ske på olika sätt till exempel direkt till dator, över Internet eller till en databärare (Språkwebb 
2007). Nationalencyklopedin (NE, 2006) beskriver databärare som ett fysiskt medium till för 
transport och lagring av data. Dessa kan vara till exempel hålkort, diskett, magnetband, 
CD/DVD eller USB-minne. Ett datalager är en databas där data lagras vilket brukar vara 
information rörande en organisation. Datalagret är till för att lättare kunna göra sökningar i 
databasen efter data som används till beslutsunderlag och analys inom en organisation 
(Svenska datatermsgruppen, 2000). Arkiv är en lagringsplats för information vilken den 
dagliga verksamheten inte längre har behov av att använda men trots allt måste sparas på ett 
idealiskt och säkert sätt (Språkwebb, 2007). 
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Säkerhetskopiering eller back-up är något som förekommer i samband med datalagring.  
Back-up innebär enligt Nationalencyklopedin (1993) att ta en reservkopia av ett program eller 
av en datafil som kan användas om originalversionen blivit förstörd p.g.a. ett tekniskt fel eller 
ett mänskligt misstag. I administrativa datorsystem tas en reservkopia regelmässigt, till 
exempel varje dag efter arbetstidens slut. Marnon (1999) talar om att en backup tas oftast till 
ett magnetband och det sker av s.k. bandstationer.  
 
Magnetband beskrivs av många, ( Pagina, 2007, Tech Encyclopedia, 2007, Wikipedia 2, 
2007) och av Nationalencyklopedin (1993 s. 607) som ” Magnetband, band av tunn plast 
belagd med ett magnetiserbart skikt, utnyttjat för lagring av analoga signaler, till exempel ljud 
och video, och digitala signaler, till exempel för datorer. Signalerna lagras genom att skiktet 
magnetiseras i spår längs eller tvärs bandet. Magnetband var tidigare dominerande som 
lagringsmedia för datorer, men gav långa söktider och har ersatts med skivminnen. I 
datorsammanhang utnyttjas magnetband numera främst för arkivering och 
säkerhetskopiering.”  
 

3.3 Historisk tillbakablick 
För att få en bild av datalagringen av idag kommer här en historisk tillbakablick. Taylor 
(1998) skriver att det år 1801 fanns en man vid namn Joseph-Marie Jacquard och han kom på 
en revolutionerande metod för att väva komplicerade mönster på vävstol genom att använda 
stansade metallkort. Samma metod användes långt senare av Charles Babbage som ett 
datalagringsverktyg till hans mekaniska analytiska dator och ännu senare av Herman Hollerith 
till folkräkning av USA:s invånare, något han kom på efter att ha sett tågkonduktören trycka 
hål i biljetten. På 1940-talet lanserades den första elektroniska datorn vilken använde sig av 
hålkort och stansade band där skillnaden mellan ytan och ett hål användes för att lagra 
information.  
 
Den första lagringsanordningen introducerades av IBM i slutet av 1950-talet. RAMAC 
kallades den första hårddisken vilken kunde spara upp till fem miljoner tecken, den vägde 
nästan ett ton och var storleksmässigt lika stor som ett kylskåp (Zeytinci, 2001). 
Ursprungligen var det enbart hårddisken som stod för lagringen men har genom tidens gång 
utvecklats till att även inbegripa avancerad teknologi (Morris & Trukowski, 2003).  
 
År 1951 dök magnetband upp som utvecklades till magnetisk skiva och cylinder. Både 
mjukvara och hårdvara för datorer utvecklades snabbt under 1960- och 1970-talet enligt 
Monk (2006). De första var stordatordatorer. Med tiden blev datorerna snabbare, mindre och 
billigare. På 1970-talet kom utvecklingen av relationsdatabaser, vilket gjorde att verksamheter 
nu hade möjligheter att lagra, analysera och hämta stora mängder av data.  
 
Det var under 1970-talet som disketten såg dagens ljus (Marnon, 1999). De första var 
klumpiga och svårhanterliga. För varje ny modell som kom därefter blev disketten mindre 
med två till tre gånger större lagringskapacitet. 1983 kom disketter som var så pass små att de 
rymdes i en bröstficka.  Persondatorn kom att bli mer och mer populär vid den här tiden och 
användes frekventare i verksamheter.  Det upptäcktes att viktig information som då sparades 
på varje enskild dator var svår att på ett enkelt sätt kunna delas mellan flera datorer. Monk 
(2006) skriver att användare behövde kunna dela på ganska dyr kringutrusning som 
exempelvis skrivare och hårddisk. Detta gjorde att man under mitten av 1980-talet tillät 
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användare att dela data och kringutrustning via lokalt nätverk. Information kunde då laddas 
ner från en central dator till en enskild dator och där bearbetas. 
 
1982 introducerades Compact Disc Digital Audio av Sony och Philips (Taylor, 1998). Tre år 
senare kom en ny variant för att lagra data, CD-ROM. De första var dyra vilket gjorde att de 
inte slog igenom som tillverkarna hoppats på. De efterföljande åren fortsatte Sony och Philips 
med utveckling och expansion av CD-skivor. År 1990 lanserades Compact Disc Recordable 
(CD-R), en skiva man kan skriva på en gång, vilken blev populär för personlig arkivering. 
Året därpå introducerar Sony MiniDisk som inte blev någon större framgång. Först tio år efter 
introduktionen av första CD-skivan blev den en succé genom att musik CD-skivor kom. 
Dessa fick 1992 stort genombrott i Japan och började då även uppmärksammas i övriga 
världen. 
 
År 1993 skapas som Taylor (1998) nämner hårdvara och mjukvara för att datorer skall kunna 
spela Video-CD. 1994 introducerades flyttbar lagringsdisk ”Zip Drive” av Iomega. Den blev 
populär men inte så populär som disketten varit. Digital Video, DV-band och DVD-skivor 
kom år 1997 vilket möjliggjorde att filmer kunde redigeras i datorn och sparas digitalt. CD 
skivor som man kan radera och skriva om på (CD-RW) introduceras samtidigt (Zeytinci, 
2001). 
 
Universal Serial Bus (USB) utvecklades under första halvan av 1990-talet som ersättare för 
serie- och parallellportarna. Dov Morgan uppfann år 1998 USB-minnet. Tanken var att den 
skulle bli självständig och inte behöva installation av drivrutiner. September 1999 kom IBM 
med ett patent på USB-minnet vilket enligt Wikipedia (2007) är det äldsta kända dokumentet 
som beskriver USB-minne. 2001 kom de första som kallades ”Memory Key” vilka var 8 MB 
stora. De efterföljdes sedan av en 16MB stor och år 2003 kom en version som är 64 MB stor. 
 
I början av 1990-talet insågs hur viktigt det var att kunna återställa system och att 
lagringssystem skulle kunna fortsätta att arbeta trots driftfel. Backupsystem utvecklades som 
tillät användare att ta kompletta backuper på hela system eller vissa filer. Lagringssystemen 
tog ytterligare ett steg när redundant array of inexpensive disks (RAID) introducerades under 
1990-talet. RAID tillåter samordning av flera olika hårddiskar för att få en högre 
tillförlitlighet och prestanda än vad en ensam hårddisk kan ge. I takt med att system blev 
kopplade i nätverk kom LAN-uppbyggda backupsystem. Dessa kördes automatiskt, någon 
person behövdes inte för att bevaka det hela. (Morris & Trukowski, 2003) 
 
Den nätverksbaserade lagringen kom igång i början av 1990-talet. Dataavdelningarna på 
företagen fick en förnyad betydelse. Flera servrar i ett maskinrum var vanligt och det 
eftersöktes förmåga att nå bakomliggande lagring utan att för den skull ha speciell lagring 
direkt ansluten, vilket ledde till engagemang mot en ensam server. Morris & Trukowski 
(2003) menar att detta blev början till Storage Attached Network (SAN) vilken hade fördelen 
att lagringssystem kunde arbeta separat från servern vilket resulterar i förbättrad effektivitet 
med högre säkerhet. SAN-teknologin öppnade upp för en ny möjlighet med förenklad 
förbindelse, storleksanpassning, kostnad och att vara mer lätthanterlig. 
 

3.4 Datalagring och hållbarhet då som nu 
Under det tidiga 1990-talet började forskare intressera sig för hålllbarheten hos lagringsmedia. 
Då som nu tyckte man att en av de viktigaste kvaliteterna på lagringsmedia är förmågan att 
kunna läsa sparad digital information en vecka tillbaka, en månad eller år senare efter att 
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informationen skapades. Wong, Fortunati och Hong mfl. (1992) nämner att i början fanns 
mycket lite information att tillgå om långsiktig pålitlighet på lagringsmedia och läsbarhet för 
tekniken som läser mediumen.   
 
Lagringssystem av idag skiljer sig ganska mycket ifrån de tidigare systemen vad gäller 
utformning, kapacitet, media och gränssnitt. Det som idag finns kommer sannerligen att i 
framtiden verka föråldrad på samma sätt som vi i dag exempelvis ser på hålkort (Grenan, 
Miller och Storer, 2006). Ett lagringssystem som är tänkt att hålla data säkert i flera decennier 
måste kunna anpassas till förändringar som integrering av ny teknik och flyttning av data från 
gamla komponenter till nya.     
 
Grenan, Miller och Storer (2006) tar upp ett exempel på en händelse där digital information 
gått förlorad för efterlevande. Ett system stängdes av vid ett av de första artificiella 
laboratorierna, det fanns inte någonstans att lägga systemets filer förutom på den tidens 
magnetband vilka idag inte längre är läsbara. Detta ledde till att den första textredigeraren, 
språkprogrammen och första visionen samt korrespondensen mellan grundarna av artificiell 
intelligens gick förlorat.   
 
Chen (2001) skriver att något fortsatt bevarande och möjligheten att lätt kunna komma åt 
digital information som är lagrad inte kan garanteras i och med den snabba teknikutveckling 
som nu sker. Majoriteten av produkter och tjänster på marknaden i dag fanns inte för 5 år 
sedan. Långtidslagringen är drabbad av den korta livslängd som lagringsmedia har, långsam 
läsning av äldre media och föråldrade gammalmodiga mjukvaror och hårdvaror. Vi saknar 
prövade metoder för att försäkra oss om att digital information även i fortsättningen kommer 
att existera. Att vi ska kunna komma åt informationen med hjälp av tillgänglig utrustning och 
att informationen är pålitlig och äkta kan inte säkerställas. De digitala informationsbärarnas 
stora problem idag är deras obeständighet. Nedbrytningsförloppet hos lagringsmedier är 
snabbare nu än det tidigare varit. Ilshammar (2006) påstår att hastigheten på förlusten av 
information står i direkt proportion till teknikens inbyggda snabbhet. 
 
När man handskas med arkiverande lagring av data ska man ha i åtanke att tidsramen för 
datas livslängd sträcker sig ifrån den ganska korta tidsskalan av månader till den längre tiden 
ifrån decennier till obestämt. Lagringssystem speciellt till för arkivering är 
användningsmässigt designade för ”en gång skriven läses kanske modell”. Denna lägger 
tonvikten på långsiktigt bevarande av dess data innehåll. Grenan, Miller och Storer (2006) 
talar om att data i lagringssystem kan vara svår att återskapa och menar på att mjukvara och 
hårdvara samt att de som en gång skapade informationen inte längre finns. Detta beroende på 
den korta livslängden och begränsade pålitligheten hos traditionella lagringskomponenter. 
Data börjar förfalla så snart det har placerats på ett lagringsmedium vilket medför att data 
måste kontrolleras med jämna intervaller. 
 
Feng och Jin (2006) skriver att mängden av information som sparas ökar lavinartat varje år. 
Detta beroende på e-handeln, affärssystemsdata, den digitala utvecklingen och internets 
explosionsartade tillväxt. Datalagringen är kostsam för företag. Den ska kunna ta hand om en 
allt mer växande datamängd och sedan ställs det allt högre krav på själva lagringslösningarna. 
Det är viktigt att lagringslösningarna är pålitliga, skalbara, tillgängliga och högpresterande då 
information är av betydande värde för företag. Cooke (2006) skriver att många köper allt för 
komplexa system vilket är onödigt om det inte finns krav på ett system med 99,999 procents 
tillgänglighet.  För att göra den bästa investeringen är det viktigt att noggrant gå igenom olika 
datalagringslösningar.   
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Cooke (2006) nämner några saker att tänka på vid investering av lagringslösning:  

− Ta reda på i vilken omfattning lagringsbehovet växer, både per system och inom hela 
företaget.  

− Vilka krav som finns avseende kvalitet på informationen som ska lagras? Om man ser 
till tillgänglighet, sekretess, integritet, skalbarhet, kapacitetsbehov, prestanda och 
redundans. 

− Hur ska informationen hanteras om det går fel? Rutiner för hur felanmälan ska ske, 
hur data ska läggas tillbaka, hur företaget hanterar ett längre avbrott och dataintrång. 

− Vilken typ av information ska lagras, det kan bli olika lösningar beroende på om det är 
lagring av filer eller om det är databaser som ska lagras. 

− Välj en optimal tekniknivå.  
 

 
Lindqvist och Söderlund (2006) skriver att datalagringen med tiden blir bara bättre och bättre. 
Hårddiskarnas kapacitet ökar och hanteringen av data fortsätter att utvecklas. De undrar om vi 
i framtiden kommer att behöva smartare hårddiskar. De menar på att frågorna kring 
datalagring kommer att förändras framöver. Det kanske blir viktigare med ”hur” vår 
information är lagrad, vem som får ändra och kan läsa den samt hur länge den ska sparas. 
Informationens kvalitet anses kanske mer betydelsefull. Den mest värdefulla informationen 
läggs på bättre hårdvara medan den mindre viktiga informationen förvaras på inte lika fullt så 
kapacitetsmässigt bra teknik. Behovet av kunskap kommer att öka och bli än mer viktigt. 
 

3.5 Olika lagringsmedia 
Som nämndes tidigare finns det olika sätt att spara data på.  Vanligast är att spara på sin dator 
och då på datorns hårddisk. En hårddisk beskrivs av Marnon (1999) bestå av en eller flera 
skivor täckta av magnetisk film. Det är skriv- och läshuvudet i datorn som genom magnetism 
lagrar och läser data på skivan/skivorna.  

3.5.1 Optisk lagring 
Optisk lagring beskrivs av Bradley (1989) som en teknik i vilken lagrad data är tänkt att läsas 
optiskt.  Vanligast är CD och DVD – skivor. De finns i olika utföranden (Taylor,1998). 
 
- read only, (CD-ROM) en skiva man endast kan läsa information ifrån. 
- Write Once Read Many times, (CD-R) en skiva du kan skriva en gång på men läsa många 
gånger.  
- Rewritable /erasable, (CD- RW) en skiva som är raderbar vilket innebär att man kan skriva 
om på skivan ett flertal gånger. 
- Digital Versatile Disc eller Digital Video Disc, (DVD). DVD-skivor har samma utformning 
som CD-skivor. Den stora skillnaden mellan CD och DVD är att lagringskapaciteten är större 
på en DVD-skiva. En DVD-skiva används till att lagra film på men även till musik och till 
datafiler precis som CD. DVD-skivor kan spelas i en DVD-spelare på liknande sätt som VHS-
band i en videobandspelare.  

3.5.2 Flyttbara minnen 
Det finns olika flyttbara minnen som exempelvis extern hårddisk, Zip disk, USB-minne. 
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USB-minne även kallad för flashminne, fickminne, minnespinne, USB-sticka.  Pagina (2007) 
beskriver det som ett litet bärbart minne avsett att anslutas till USB (Universal Serial Bus) -
port på dator och då fungerar den som en bärbar hårddisk. Har kapacitet upp till 2 Gbyte. De 
är lätta att använda då de kan kopplas in i alla datorer som har USB-port och med tanke på 
storleken, kan de bäras i fickan, på nyckelknippan eller runt halsen.  
 
För den enskilde användaren som har mycket data som filmer, musik och bilder som tar plats 
finns numer Windows Home Server (Lewan, 2007). Denna till skillnad från en vanlig 
hårddisk kan hålla reda på olika anslutna användare och deras behörighet samt göra 
kontinuerlig backup. Dessutom går servern att nå via internet från vanlig webbläsare. Vill 
man öka lagringsutrymmet är det bara att sätta till en extra hårddisk. HP är ett av det första 
företagen som lanserat HP Mediasmart server, som har en lagringskapacitet på 3 terabyte.  
 

3.6 Hållbarhet  
Själva ordet hållbar har olika innebörder Nationalencyklopedin (NE, 2006) nämner bland 
annat något som länge behåller sin ursprungliga kvalitet, överfört korrekt eller 
tillfredställande. Vad det gäller data talar man även om att bevara något i ursprungligt skick 
och hålla kvar i oförändrat tillstånd. Vid arkivering av data nämns databärare och då är det 
extra viktigt med hållbarheten.  För en cd-skiva exempelvis är det dels kvalitén hos de data 
som är sparade på den och dels det att väsentliga egenskaper bibehålls trots yttre 
påfrestningar. Tillförlitlighet och tillgänglighet är även det ord som kan förekomma i 
sammanhanget om man tänker sig att systemet som data lagras på ska fungera utan att fel 
inträffar, funktionsdugligt och finnas att tillgå.  

3.6.1 Långsiktigt bevarande av digital information 
Sedan arkivlagen kom 1991 har ansvaret för digitala handlingar hos arkivmyndigheten blivit 
tydligare. Riksarkivet har bland annat ökat satsningarna på att se till att åtkomsten till digitala 
handlingar på kort och lång sikt garanteras. Arkivutredningen (2002) har gjort en utredning 
kring långsiktigt bevarande av digital information. Mängder av information produceras som vi 
med de metoder och tekniker som finns idag inte kan bevara på ett långsiktigt och 
kostnadseffektivt sätt. Om inget görs kommer vi att bli av med betydelsefull information. Ett 
stort bidragande problem är den snabba tekniska utvecklingen vilket leder till tekniskt 
åldrande för både hård och mjukvara när senare versioner och nya tekniska lösningar kommer 
fram.  
 
Arkivutredningen skriver att man kan ha fördel av utvecklingen inom e-handel och e-
förvaltning. De teknologier som nu utvecklas inom e-handel kan användas för att överföra 
digital information till arkiv och långsiktigt bevarande av elektronisk information. De målar 
upp en drömbild över hur de önskar arkivering av digital information ska gå till. Genom att 
använda sig av nu förekommande inarbetad teknologi ihop med arkivmyndigheter fastställes 
arkivformat som kan nyttjas vid automatiska överlämnanden till gällande myndigheter för 
arkivering. När överlämnandet godkänts och kontrollerats överförs en kopia av informationen 
till ett format som gör informationen lättillgängligt på exempelvis internet. Det första 
exemplaret av informationen får en slutlig förvaring i en masslagringsanläggning för digital 
information där säkerheten är hög. Informationen tas där om hand och kopieras om i takt med 
att bäraren av data åldras och ny teknik kommer fram.  
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För att detta ska förverkligas skriver Arkivutredningen att ett ökat satsande på forskning 
behövs. Då främst på att ta fram metoder och se vilka möjligheter och begränsningar som 
finns i den föreslagna teknologin samt specificera hur skapad data kan lagras så att den bli 
tillgänglig även i framtiden.  Även kunskaperna kring detta behöver förnyas genom att 
förbättra arkivvetenskapliga utbildningar. Det krävs mer resurser och om det skulle uppskattas 
att några medel inte finns för att åstadkomma detta ska en sänkning av ambitionsnivån när det 
gäller elektronisk förvaltning tas i beaktande. Även investeringarna på stora 
digitaliseringsprojekt för åtkomligheten, då vi inte kommer ha möjligheter till bevarande av 
dessa verksamheter för framtiden. 
 
Det fortsatta arbetet efter Arkivutredningen har lett till förslag på åtgärder för att säkra 
tillgången på digitala handlingar och detta skriver Kristiansson, m.fl. (2006) om. Man har 
ännu inte löst hur man säkrar att elektronisk information långsiktigt skall kunna bevaras och 
göras tillgänglig. De lands- och riksarkiv som finns idag är inte fullt rustade för att klara detta.  
Förslagen ska ses som olika sidor av i grunden ett och samma problem och ge en bild över 
behovet.  
 
Förslagen är enligt Kristiansson, m.fl. (2006) följande: 
En nationell samverkan om IT och kulturarv, förslag – en utredare som ser över 
kulturarvsmyndighetens tekniska behov för att kunna bevara digitala handlingar långsiktigt. 
Nationell handlingsplan ska utarbetas, förslag – mellan verket för förvaltningsutveckling och 
de nationella kulturarvsinstitutionerna på bibliotek och museum. Ökade satsningar på 
forskning och utveckling, förslag - Riksarkivet i samarbete med de nationella 
kulturarvsinstitutionerna får uppdraget att undersöka och komma med förslag till resurser som 
behövs för att fixa problem med digitalt bevarande både på kort och på lång sikt. Gemensam 
teknisk plattform och standarder för datautbyte med rutiner för masslagring, förslag – 
Riksarkivet med forskningsområdet och offentligsektor tar fram en modell för hur handlingar 
ska lagras och överföras säkert mellan myndigheter. Förstärkning av organisation vid 
landsarkiv och riksarkiv, förslag – Riksarkivet tar fram en modell som visar på ett 
ekonomiskt, personellt och strukturellt förslag vilket förstärker organisationen med ökad 
verksamhet inom IT-området. Regional förstärkning av informationsförsörjningen, förslag – 
riksarkiv och landsarkiv ges större yttrandefrihet vad gäller utvecklingen av IT-system och 
systemstrukturer.  
 
Ilshammar (2006) kommenterar regeringens slutrapport: it + kultur = tillväxt? som behandlar 
betydelsen av att kulturarvet bevaras och digitaliseras. Han kan inte förstå varför en så viktig 
sak som att problematiken kring digital långtidslagring inte tas upp. Att det inte nämns något 
om hantering av problematiken med att de digitala informationsbärarna inte är beständiga. Det 
nämns i rapporten att ”Det ska vara möjligt att bevara den digitala informationen på sådant 
sätt att den är tillgänglig och möjlig att förstå och nyttja även på längre sikt” (Ilshammar, 
2006). Fler människor ska få tillgång till vår gemensamma historia. Exakt vilka insatserna är 
för att undvika förluster av kulturarvet nämns inte.  
 
Ilshammar (2006) beskriver vad han konkret tycker sig sakna i rapporten.  

− Ett uppdrag till Vinnova eller annan lämplig myndighet att kraftsamla sina avsevärda 
utvecklingsresurser till forskning och innovationsmiljöer, som arbetar med digitalt 
bevarande. 

− En rekommendation till regeringen att under de närmaste åren satsa x miljarder kronor 
över forskningsbudgeten på att lösa den digitala långtidslagringens problem.  
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− Ett uppdrag till universitet och högskolor att utveckla nya forskningsprogram kring 
digitalt bevarande. 

− Ett regelverk som ålägger kulturarvsområdet att anpassa sina digitaliseringsinsatser 
efter de tekniska och ekonomiska möjligheterna att långtidsbevara det digitaliserade 
materialet.  

− Ett upphandlingsreglemente för den offentliga förvaltningens it-investeringar, som 
stimulerar företag att engagera sig i att utveckla teknik och metoder för digital 
långtidslagring. 

 
I en artikel skriver Lundberg (2006) att mittuniversitetet i Härnösand är ledande på vad det 
gäller forskningen kring arkivvetenskap och spara dokument. Det forskas bland annat på hur 
och för vilka syften arkivinformation används och återsöks både i fråga om digital 
information och information på papper. Meningen är att öka kunskapen om användningen av 
arkivinformation. Ett stort problem är de elektroniska lagringsmediernas korta livslängd och 
den snabba utvecklingen av system- och programvaror. Forskning sker för att ta fram nya 
metoder för hur framtidens informationssystem ska kunna hantera arkivinformation.  
 
” – De privata företagen styrs inte av samma regelverk som myndigheterna. Hos dem finns 
emellertid samma krav på att de digitala dokument som skapas i verksamheten ska kunna vara 
sökbara, autentiska, och hållbara under längre tidsperioder, kanske upp emot 30–40 år eller 
ännu längre. Den pågående forskningen i små och medelstora företag visar på att elektroniska 
dokument spelar en stor roll i kunskapsspridning och bevarande av ett företags samlade 
kunskap för framtida användning. Forskningen har också visat tecken på att det finns en 
outnyttjad verksamhetsnytta i hanteringen av elektroniska dokument i ett företags relationer 
med sina kunder, där kostnader kan minskas och kunderna blir mer tillfredsställda.” 
(Lundberg, 2006) 
 
”– Det finns stora kunskaper i teknik men knappast någon forskning med arkivvetenskaplig 
inriktning. Det betyder att det saknas forskning där man tittar på hur informationen ska kunna 
bevaras autentisk, tillförlitlig och användbar över tid och att man kan rekonstruera dess 
ursprung. Det är viktigt både av legala skäl och för att kunna bedriva källkritik i samband med 
historisk forskning.” (Lundberg, 2006) 
 
År 2005 fick statens kulturråd ett uppdrag av regeringen att starta ett projekt kallad Access, 
med syftet att digitalisera och tillgängliggöra stora delar av vårt kulturarv. Bidrag för att 
genomföra detta kunde sökas av museer, bibliotek och arkiv. Access-projektet är den största 
satsningen vi har för att digitalisera vårt kulturvarv. Jansson (2007) ställer sig frågande till 
vilka krav som ställs på de sökande projekten.  Kommer det som nu digitaliseras att kunna 
tittas på om 20 år? Kulturrådet ställer inga särskilda tekniska krav. Kungliga biblioteket har 
däremot tagit fram instruktioner för hur digitaliseringen ska ske, med allt ifrån fotografering 
till lagring och filformat. Detta för att informationen i framtiden ska kunna överföras till andra 
system. Jansson berättar om de resultat som tills nu har frambringats ur Access. Vilka är att 
runt 20 miljoner föremål har bearbetats och 581 projekt har startats som har fått 523 miljoner 
kronor att dela på. Det har även inneburit att 950 personer fått sysselsättning via Access. 
 
Än är det mycket kvar att digitalisera. Jansson (2007) nämner som exempel Nationalmuseum 
i Stockholm. Det har omkring 600 000 föremål i sina samlingar och av dessa är 92 000 
digitaliserade och finns tillgängliga i en onlinedatabas kallad Webart. Av dessa är det endast 
24 000 föremål som har en bild kopplade till sin datapost i databasen. Access projektet har 
gjort att diskussioner kommit igång om bevarande ur vilka det har frambringats ytterligare 
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lösningar för långsiktigt bevarande och hantering av samlingar. Anledningen till att föremål 
digitaliseras är att mycket av det som finns av vårt kulturarv inte kan inte ses av allmänheten. 
Detta beroende på att de kan vara magasinerade eller så pass ömtåliga och värdefulla att de 
inte kan vara tillgängliga för alla. Det är även bra för forskare att kulturarvet digitaliseras, då 
de kommer att ha större möjligheter än tidigare att samköra olika databaser. Vilket underlättar 
för dem att sammanföra föremål med varandra ifrån olika samlingar eller för att få fram nya 
samband.  

3.6.2 Lagringsmedia/databärare  
Lagerlöf och Leman, (2000) skriver om databärare och ser det som svårt att låta bevara och 
spara alla databärare. Dels att de är utrymmeskrävande, sedan menar de på att myndigheter 
knappats kan ha alla de hård- och mjukvaror tillgängliga som behövs för att göra databärare 
läsbara. Dessutom så har merparten av databärare en begränsad tid då de anses 
funktionsdugliga. 

3.6.2.1 CD och DVD livslängd 
McFadden (2005) har på sin FAQ sida om CD-skivor svarat på frågan om en CD-skivas 
hållbarhet. CD-R skiva med bränd information på påstås av tillverkarna hålla i ca 100 år. En 
oskriven skiva håller endast 5-10 år. Detta förutsätter att skivan inte utsätts för stark värme, 
fukt och direkt solljus vilket kan förkorta livslängden. CD-RW är inte att rekommendera till 
långtidsarkivering. Enligt Marken (2004) kan livslängden vara mycket kortare 20-30 år. En 
försiktig policy är att räkna med max 10 år för både CD och DVD. De bästa skivorna för 
långtidsförvaring är enligt Grais (2006) de skivor som har en guldfärgad yta. 

3.6.2.2 Förvaring och hantering av CD /DVD- skivor 
Förvaring av lagringsmedia som ska långtidsförvaras bör enligt Yeung (2004) vara vid 18°C 
med 40% relativ fuktighet och återskapad vart tionde år på ny media. Marken (2004) skriver 
att man ska ta två kopior av sina CD och DVD backuper och separera dessa. En ska förvaras 
om möjligt i ett brandsäkert kassaskåp förvarat i det lägsta och kallaste stället i huset. En 
skiva ska enligt Grais (2006) alltid förvaras i sitt skyddande fodral för att då slipper man 
risken för repor eller liknande. När man håller i en skiva ska fingrarna vara på skivans 
ytterkanter, detta för att undvika att ytan på skivan får fingeravtryck och smuts. Om skivan 
ska märkas med text ska man inte använda vassa pennor utan vattenbaserade permanenta 
filtpennor avsedda för ändamålet. För att vara säker på att inte skriften förstör skivan skriv då 
texten på det område som är säkrast, nämligen den rena ytan som är närmast centrumhålet. 
Vid klistermärkning är det viktigt att etiketten fästes perfekt, inga bubblor eller liknande får 
förekomma för det kan bli obalans och spårfel. En fastsatt etikett ska inte tas bort för det kan 
skada skivans aktiva lager.  Vid rengöring av skivor ska det ske med en ren duk från skivans 
mitt och ut till kanterna, aldrig följa skivans spår. 

3.6.2.3 USB-minnen 
Storleken gör att det är lätt att ta med sig och att transportera personlig data på, som man får 
åtkomst till på en mängd platser. Nackdelen är att det är lätt att förlägga, tappa bort och måste 
matas ut på ett säkert sätt för att inte riskera förlora informationen sparad på den. Ta därför 
alltid en säkerhetskopia på minnets innehåll. USB-minnen är en relativt kompakt form av 
lagring enligt Wikipedia (2007) och även de billigaste kan lagra dussintalet disketter. Det 
finns även de som rymmer mer än DVD-skiva (4.7 GB). Likt alla flyttbara minnen klarar 
USB-minnet bara ett begränsat antal av skriv- och radera cykler innan fel uppstår. Majoriteten 
av minnena klarar under normala förhållanden flera hundra tusen cykler.  De minneskretsar 
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som sitter i USB-minnet håller i mellan 5 och 15 år beroende på tillverkningsteknik 
(Granlund, 2007). Ju högre kvalitet det är, desto dyrare är minnet att köpa. 
 

3.7 Nätverksbaserad lagring  
(Detta avsnitt läses av den intresserade eftersom det är förekommande i 
datalagringssammanhang, men kan förbigås då det inte är något som tas upp i undersökning 
och diskussion.) 
 
Enligt Farly (2002) är datalagringen i ständig tillväxt, nya lagar och regler för hur data ska 
sparas och säkerheten på denna ställer krav. Internet har givit upphov till nya typer av 
dataformat såsom PDF, Mp3, animation och videostreaming. Dessa dataformat kan vara 
mycket större än ren text sparad. Dessutom förväntas informationen på Internet vara 
tillgänglig dygnet runt. Den stora spridningen av elektronisk-handel och data i 
relationsdatabaser ökar, så även datalagringen. Detta har lett till utvecklandet av 
nätverksbaserad lagring. Nätverksbaserad lagring är vanligast förekommande på företag där 
de anställdas datorer är sammankopplade i ett nätverk.  
 
Information är ett av de viktigaste elementen som konkurrensfördel och har lett till att 
datalagringen fått allt större betydelse för företagens IT-strategi och budget. Four Leaf 
Technologies (2002) skriver att för att få den bäst fungerande lagringen är värdet på 
informationen av stor betydelse. Hur stort värde företagets information har hänger samman 
med hur enkelt informationen kan delas tvärsöver organisationen och göras tillgänglig för 
kunder, leverantörer och samarbetspartners.   
 
Avsikten med nätverksbaserad lagring är att öka informationssystems effektivitet och 
produktivitet. Det sker genom att lagringen kopplas bort från servern. Det lagrade kan då 
delas mellan flera servrar medan de var för sig ökar i storlek. Det ställs olika krav på 
nätverksbaserad lagring som att det ska vara flexibelt, storleksanpassat, pålitligt och ha god 
tillgänglighet/åtkomst (Farly, 2002).  
 

• Flexibelt, nätverksbaserad lagring måste möta kraven på snabbhet i olika 
konfigurationer och stödja förändringar på innehållet i webbsidor.  

• Storleksanpassat, nätverksbaserad lagring måste tillgodose storleksanpassade 
lösningar så att tillgången till den allt mer växande informationen inom organisationer 
bibehålls. Datalager ska kunna växa utan service avbrott.  

• Tillgänglighet/åtkomst, tillgången på data ska den nätverksbaserade lagringen 
säkerställa och kunna motstå hot genom omdirigering av åtkomligheten till andra 
platser.      

• Pålitligt, nätverksbaserad lagring måste tillhandahålla högsta säkerhet, data som 
försvinner vid funktionsstörning kanske inte kan återfås.  

3.7.1 DAS, NAS, SAN och RAID 
Den nätverksbaserade lagringen kan se olika ut.  Nedan visas och förklaras olika 
konfigurationer (se figur 2). 
 
Direct Attached Storage (DAS) – den enklaste formen av lagring där lagringsdelen är direkt 
kopplad med datorn eller som en integrerad del av en server (Alabi, 2004). DAS fungerar bra 



Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande  C-uppsats  
Anna Bartels      2008-08-01 
 

  22

för små företag, arbetsgrupper som inte behöver dela på informationen över långa avstånd 
eller tvärs över företaget.   
 
Network Attached Storage (NAS) – är enkelt uttryckt en hårddisk ansluten till nätverket  
(Lewan, 2007). NAS enheten har som uppgift att ge nätverkets servrar och användare 
möjlighet att lagra och dela data. NAS gör att man kan ansluta flera operativsystem och dela 
data mellan flera användare. Själva datalagringen i det lokala nätet är direkt ansluten till nätet 
efter likadant förfarande som persondatorerna. Detta gör att datalagringen inte är 
sammanbunden till nätservern utan kan nås från alla anslutna och berättigade datorer (IDG, 
2006). Ett plus är att belastningen på datalagringen och nätservern minskar.  
 
Storage Area Network (SAN) datalagringsnät - nät av sammankopplade datalagringsenheter 
(IDG, 2006). Förutom att det snabbt förser användarna på företagsnätet med data kan ett 
lagringsnät mer eller mindre automatiskt sköta säkerhetskopiering, dubblering (spegling) av 
data för avbrottsfri drift, arkivering, med mera. SAN utvecklades enligt Four Leaf 
Technologies (2002) för att lösa problemen med stora mängder data. All lagringstransport 
separeras, backup och lagringsadministration kan ske centralt direkt på SAN.  
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Figur 2 DAS, NAS och SAN konfiguration (förlaga Alabi, 2004) 
 
Allt fler IT-avdelningar väljer SAN-lösningar då fördelen med lösningen är att datalagringen 
kan separeras till egna nätverk och gör att det interna nätet inte belastas. San är enligt Cooke 
(2006) en stor investering och lämpar sig bäst för mellanstora och större företag vilka kräver 
snabba och säkra dataöverförningar. 
 
RAID (Redundant Array of Independent Disks) som finns med i figuren ovan innebär att det 
finns minst två likadana hårddiskar där varje disk innehåller en exakt kopia av sparade data. 
Skulle en disk gå sönder tar den andra över (Marnon, 1999).   
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En kombination av säkerhet och snabbhet eftersträvas ofta på lagringslösningen men tenderar 
att bli för dyr om de båda ska uppnås maximalt. Raid kan vara ett sett att komma undan 
problemet något. Det finns enligt Cooke (2006) olika nivåer av raid. Nivå noll är billigast men 
innehar en låg säkerhet vid förlust av data när någon av diskarna i lösningen kraschar. 
Vanligast är att nivå fem används för att informationen då fördelas på olika diskar och en 
högre säkerhet erhålls. Skulle någon av diskarna vilken som helst gå sönder finns 
informationen kvar i de övriga. 
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4 Företagsbeskrivningar 
 

4.1 Lawson  
Lawson tillverkar affärssystem, vilket är tänkt att tillfredställa hela företags datasystembehov 
av administrativ funktionalitet som ekonomi, order, lager, fakturering och löner. Tanken är att 
det skall ske så lite manuell inmatning som möjligt. Innan företaget slog sig ihop med Lawson 
sommaren 2006 hette företaget Intentia och det har funnits sedan 80-talet. Intentia hade sina 
kunder främst i Europa och några i Asien, sedan sammanslagningen har de fått en ökad 
kundkrets då Lawson har sina största kunder i USA. De har 4-5000 kunder och 3-6000 
anställda, varav 1500 konsulter.   
 
Deras kunder finns inom följande branscher: 

• Konfektion/mode 
• Mat 
• Tillverkning 
• Handelsföretag 
• Hälsovård/sjukvård  
• Myndigheter  

4.1.1 Deras affärssystem  
Det egna affärssystemet som företaget har heter Movex och det som har tillkommit vid 
sammanslagningen är Lawsons Service applikation. Affärssystemet använder sig av en 
teknologi kallad Java vilket är ett plattformsoberoende programmeringsspråk. Hårdvaran 
kommer från IBM. Det är uppdelat i två delar, en programdel och en databasdel. 
Affärssystemets gränssnitt kallad Workplace har olika utföranden/utseenden designad efter de  
olika roller som finns inom ett företag. 
 

4.2 Sigma Adactum  
Sigma har funnits sedan 80-talet. De har 30 anställda och finns fördelade på olika orter i 
Sverige. Sigma har som uppgift att leverera IT-lösningar och konsulttjänster som utvecklar 
kundernas redan gjorda IT-investeringar med syftet att öka deras förmåga att leverera sina 
produkter och tjänster framgångsrikt. Deras kunder är inom branscherna tillverkande och 
distribuerande företag och är belägna i Norden och England. 

4.2.1 Deras affärssystem 
De har ett affärssystem kallat Guda. Det är ett standardsystem i grunden, vilket sedan 
anpassas hos kund.  
 
Det är komplett med det som kunderna behöver som:  

• Order – lager – fakturering  
• Inköp  
• Tillverkning  
• Redovisning  
• Leverantörsreskontra  
• Kundreskontra 
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Den tekniska plattformen som Guda bygger på togs fram ursprungligen av Datasaab i slutet 
av 1970-talet. Det var ett av de första kompletta affärssystemen för minidatorsystem på den 
svenska marknaden. Dator och operativsystem var egenutvecklade på Datasaabs 
utvecklingsavdelning i Linköping. Målgruppen för systemet var och är tillverkande och 
distribuerande företag. Sedan år 2001 körs produkten med Oracle som databas. År 2003 
introducerades ett nytt användargränssnitt utvecklat i Java. Hårdvaran kommer från Sun med 
Solaris som operativsystem och Intel med Linux som operativsystem.  
 

4.3 IBS  
IBS – International Business Systems. Företaget har funnits sedan 1978. De är världsledande 
inom varuflödeskedjor s.k. Supply Chain Management. IBS levererar kompletta IT-lösningar 
till distribuerande, tillverkande och serviceföretag. IBS finns på ett 20-tal orter över hela 
Sverige och har dotterbolag i 22 länder och samarbetspartners i ytterligare 19 länder. 
Kunderna är medelstora till större företag. De finns inom branscher som livsmedel, elektronik, 
industriförnödenheter, maskiner och utrustning.  

4.3.1 Deras affärssystem 
Affärssystemet kallas ASW. Det hanterar allt från säljstöd, kundadministration, distribution, 
orderhantering, inköp, lagerhantering och efterfrågestyrd tillverkning till ekonomistyrning och 
affärsanalys. Hårdvaran kommer ifrån IBM iSeries med databasen db2. Affärssystemet har ett 
Business intelligence program med delta warehouse för återskapning av information. IBS 
håller på att utveckla affärssytemet till att vara plattformsoberoende, nu är de låsta till endast 
IBM:s iSerie.    
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5 Resultat  
 
Först visas de resultat som är särskilt angelägna att betona. En mer ingående beskrivning av 
det som framkommit ifrån intervjuerna följer längre ner. 5.3, 5.4 och 5.5 åskådliggör resultat 
som framkommit vid intervjuerna vilka är beskrivande för samtliga intervjuade företag. 

 
• Frågor från kund om datalagring handlar inte om hållbarhet utan det är frågor rörande 

backuper. 
 

• De intervjuades kunder har inte något större behov av att kunna ta fram sparad 
information om tio år eller senare. 
 

•  Anledning till att kund sparar digital information länge är att revisorer, bokföring och 
lagen kräver det. 
 

• Hållbarhet är inte något som affärssystemsutvecklande företag tänker på när de 
utvecklar affärssystem. 
 

• För de intervjuade personligen är hållbarheten hos digitalt lagrad information något de 
ser som betydelsefullt. 

 
• Samtliga intervjuade känner till olika lagringssätt men inte exakt hur länge exempelvis 

en CD-skiva håller.  
 
• En CD-skiva upplevs som säker att långtidslagra på.  

 
• Att affärssystem ska ha en lång livslängd är inte viktigt. 

 
• Affärssystem har inget bästföredatum, dock brukar inte ett system användas längre än 

tio år utan att det förnyas. 
 

5.1 Datalagring 
De vanligaste frågorna från kund handlar om backuper. När ska de tas? Hur går man tillväga? 
Hur ofta ska man ta backuper? Var ska de förvaras? Hur länge ska de sparas? Även frågor 
rörande hur man kan göra analyser i affärssystemet av den sparade informationen och hur få 
ut material till att exempelvis göra ekonomisk rapport.  När det blir problem med lagringen 
och det kommer mycket frågor berättade en av de intervjuade att de har s.k. 
arkiveringsprojekt där de lär ut exempelvis hur de ska gå tillväga när diskar blir fulla. 
 
De intervjuade upplever inte att deras kunder har något behov av att kunna ta fram sparad 
information om 10 år. ”Kunden har sällan behov av att se exempelvis hur lagerstatusen var för 
tre år sedan” Att åtkomst till äldre sparad data ska finnas har med de krav som revisorer, 
bokföring ställer och juridiska krav.  
 
Lagringen hos de intervjuade är ungefär den samma som för deras kunder. De använder sitt 
egna affärssystem, samma som de erbjuder sina kunder. Alla delar i affärssystemet används 
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inte då de inte har behov av ett regelrätt affärssystem som kunderna gör. De sparar sin 
information till ett gemensamt utrymme på server. Lagringen sker då centralt. En av de 
intervjuade sa att endast central lagring är tillåtet på företaget. För att undvika lokal lagring är 
de anställdas datorer kopplade till en och samma lagringsenhet där de automatiskt lagrar allt.  
 
Där lokal lagring förekommer får den anställde ansvara för att informationen lagras centralt 
och att det tas backuper. 
 
”Den lokala lagring som förekommer är ute hos kund på egna bärbara pc:n  Då får vi ansvara 
för att föra över informationen så det lagras centralt när vi är tillbaka på företaget.” 
 
”Det som sparas lokalt måste de anställda själva se till att ta backup på, de har cd-brännare på 
sina pc-datorer och kan ta kopior på sitt material den vägen. ” 
 
För att säkerställa att den centralt lagrade informationen alltid ska finnas kvar tar de dagligen 
backuper på sina system.   
 
” Vi tar dagliga backuper och en veckobackup som sparas lite längre. Sen tas det även en stor 
backup på hela systemet med jämna mellanrum.” 
 
En av de intervjuade nämner att de har ett särkilt bandskåp där band för långtidsförvaring 
läggs. 
 

5.2 Hållbarhet 
Hållbarheten hos sparad information i affärssystemen är inte något utvecklarna av 
affärssystem tänker så mycket på.  
 
”Det är upp till kunden att spara sin information på medium som går att läsa. Vårt ansvar är 
att kunden har ett fungerande system.” 
 
”Det är viktigt att man känner igen sig från version till version, skillnaden ska inte vara alltför 
stor.” 
 
En av de intervjuade nämnde något de på företaget tidigt tänkte på och det var att 
affärssystemet skulle klara av millennieskiftet, år 2000 problematiken. Den sparade 
informationen ska vara likvärdig över tiden. 
 
De intervjuade tycker personligen att det är viktigt med hållbarheten hos data. Det ska finnas 
en teknisk möjlighet att ta fram data även om det kan innebära att till exempel spara en 
gammal dator i en maskinpark eller liknande. För att vid behov kunna starta upp den och titta 
på äldre data som kräver den datorn eller särskild programvara för att kunna ses. Det är viktigt 
med läsbarheten. Det ska gå att läsa information lika länge som det finns media att läsa 
informationen på. 
 
”Det finns begränsningar kring hållbarheten men tekniken går fort framåt och innan 
hållbarheten på media har gått ut tror jag man har hittat andra sätt att lagra på.” 
 
De intervjuade är väl förtrogna med olika lagringssätt, de nämner att man kan spara till en 
extern hårddisk, bränna CD eller DVD och USB-minnen, till externt företag, lagra på band, 
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mikrofilm och backup till bandstation.  Även diskett nämns men de säger att det knappt 
används längre.  
 
Vad gäller hållbarheten på CD-skiva så upplevs de som säkra att spara information på. Skivor 
har funnits ett tag. Bara man tänker på säkerheten, att förvara den på lämpligt sätt och ställe är 
den bra att arkivera på. För privat bruk är CD och DVD bra, för företag som ska långtidslagra 
är band det bästa sättet att lagra på inte minst då de har större lagringskapacitet. 
 
”En DVD brännare är en bra livförsäkring.” 
 
Hur länge informationen kan bevaras intakt på en skiva vet de inte säkert. En antar att en CD-
skiva håller informationen intakt i 10 år. En annan säger 5 år. Att kontrollera skivan vart 
femte år och då om det behövdes spara om informationen för att säkerställa att viktig 
information som man vill spara en längre tid finns kvar, tror de är nödvändigt. Likaså att ta en 
extra kopia och förvara den på ett annat ställe. 
 
”Jag skulle spara om informationen vart 5:e år för att vara säker på att informationen finns 
kvar” 
 

5.3  Livslängd för affärssystem 
Huruvida affärssystem ska hålla för evigt eller inte svarade samtliga att de skulle kunna hålla 
för evigt, eller som en person uttryckte det ”systemen skulle kunna hålla tills diskarna 
klappade ihop”. Detta är inte något de tänker på eller ser som särkilt viktigt, ”vi måste tänka 
på vår försörjning”. Varje produkt har sin livscykel som utveckling, test, släpp och underhåll. 
För en kund som vill vara konkurrenskraftig är det viktigt att arbeta  med det senaste. Därför 
är de intervjuade mer inriktade på sina kunder att de skall arbeta  i senaste versionen av 
affärssystemet, än att systemet skall hålla så länge som möjligt.  
 
En av de intervjuade nämnde en tidsgräns på max 5 år, en annan att ett uppgraderat system 
kan vara i bruk i 10 år och att de finns kunder som haft sina system så länge. Anledningen till 
att en kund har system länge har berott på bland annat en oförändrad marknad inom den 
branschen samt att någon omstrukturering eller utvidgning inte har skett inom företaget.  Det 
är upp till kunden om de vill ha ett system länge eller uppgradera till det senaste. Det är 
kostnaderna som styr, det blir mer kostsamt för kunden att gå från en äldre version till en ny 
än att kontinuerligt byta. Kund måste inte uppgradera så fort det kommer nytt, så länge inga 
större förändringar sker i företaget och det är nöjda med systemet som det är. 
 
De intervjuade tycker inte att kunder ska ha systemen alltför länge och detta därför att de inte 
ger support på systemen och hårdvaran så långt bakåt i tiden. Sedan har det att göra med det 
att utvecklingen går snabbt framåt vilket gör att livscykeln på produkter blir kortare.   
 
”Vi  har en release cykel på affärssystemet som är ca 3-5 år” 
 

5.4 Backuphantering i affärssystemen 
Alla tre företagen har i sina respektive affärssystem hantering och stöd för att ta backup, 
vilket sker dagligen.  
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Enligt en av de intervjuade är en bra backupstrategi för kunderna att ha flera band som de 
lagrar på. Ett band för varje veckodag är bra så att daglig backup kan tas. Dessa, exempelvis 
måndagsbandet sparas till nästkommande måndag och användas då på nytt.  Detta gör att de 
har fyra dagar tillbaka detaljerad information varje vecka. Förutom dessa också tre extra band 
på fredagen. När en månad, fyra veckor har gått och fyra fredagsband körts tas ett av banden 
undan och sparas. Ett nytt band läggs till. Detta upprepas sedan. Under året bör företaget ta 
heltäckande backuper på hela systemet för långtidslagring, vilket kan ske årligen eller en gång 
i kvartalet.  
 
Liknande system beskrivs av en annan intervjuad där de dagliga backuperna följer ett system 
där det används band i set kallade A, B och C. Dessa innehållande vardera 7 band en för varje 
veckodag. När A:s alla band är använda går man över till B och när de är använda över till C. 
När C är använt klart går man tillbaka till A och använder de banden på nytt. Det gör att man 
har minst två veckors information bakåt i tiden man kan titta på.   
 
En av de intervjuade nämner något de kallar för HAS (High Availability Solution) lösning, 
vilket innebär att spegla två datorer med varandra. Det som lagras i den första maskinen 
lagras även i den andra, skulle något hända med den första maskinen är det bara att switcha 
över till den andra maskinen och använda den. 
 

5.5 Kunder 
Kundkontakter får/tar de intervjuade: 

• Genom uppsökande verksamhet där de gör presentation av affärssystemet 
 

• Företaget skannar av marknaden efter intressanta kunder och tar kontakten med dem. 
 

• Det finns ny funktionalitet som företaget vet täcker ett behov kunden har och då 
kontaktar de dem angående detta.  

 
• Genom att kunden känner av ett behov och då tar kontakt med företaget. 

 
• Sker när kunden behöver hjälp med anpassningar av systemet. 

 
Att få fram kunders syn och önskemål var för en av de intervjuade mer viktigt tidigare när 
affärssystem var relativt nytt. Företaget startade då en användareförening de kallar MAF-
kontakten. Den har som uppgift att ta tillvara kunders synpunkter och idéer på affärssystemet. 
En annan intervjuad sa att de inte har någon särskild strategi för att få fram kunders önskemål 
och synpunkter. Då de ofta är ute hos sina kunder får de synpunkter den vägen och de ser till 
att alltid ha ögon och öron öppna genom sin närvaro hos kund. Kundundersökningar ute hos 
kund hjälper till att få fram kunders syn och önskemål. De är alla måna om att vårda 
relationen till sina kunder. 
 
För ca 10 år sedan var det mer vanligt med installation av helt nya affärssystem. Det är därför 
som det idag sker mest uppgraderingar av befintliga system. 
 
”Några nyinstallationer av affärssystem sker sällan idag, då de flesta företag av idag har 
någon form av affärssystem.”   
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En av de intervjuade försöker att bredda sin produkt, komma med nya saker som exempelvis 
handdatorapplikation. Att kunder byter affärssystem beror oftast på att de är missnöjda med 
leverantören eller inte tycker konsulterna gör ett tillräckligt bra jobb.  
 
Största skillnaden mellan att installera nytt och uppgradera är att det blir ett större projekt när 
det är ett nytt system som installeras hos kund. Du måste lära ut hur det nya systemet 
fungerar. ”Vid nyinstallation vill kunden ha med sig allt de har sedan tidigare in till det nya 
systemet, något som inte behövs i så stor utsträckning vid uppgradering.” Det är också mer 
kostsamt att installera helt nytt. Sedan är testfasen mycket viktig när det är en ny kund. 
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6 Analys och diskussion 
 
När jag började detta arbete trodde jag att hållbarheten hos affärssystem och data sparad i 
systemet skulle ha en större betydelse för utvecklare av system och deras kunder. Det visade 
sig inte vara på det viset. Däremot är det uppenbart att det är extra viktigt för arkiverande 
företag att data som är sparad går att läsa i framtiden. Kulturarvet ska också säkras, något 
Kristiansson m.fl. (2006), Ilshammar (2006) och Jansson (2007) belyser, i annat fall skulle det 
leda till att historia går förlorad för efterkommande. Som det exempel som Grenan, Miller och 
Storer (2006) talar om visar på.  
 

6.1 Datalagring  
Att frågorna från kunderna kring datalagring rörde sig mest om backuper ser jag inte som 
något konstigt däremot efterfrågades inte hållbarhet. Något som kan bero på att kunden inte är 
medveten om det, då de systemutvecklande företagen själva inte ser hållbarheten hos sina 
system som något större problem. Sedan kan det vara så att kunden inte ser vad äldre sparad 
data ger, vad de kan ha för nytta av den i framtiden. Kundernas behov av att spara information 
för framtida bruk trodde jag skulle vara större, nu är behovet utifrån de lagar och regler som 
finns och eller vad revisorer ställer som krav.  Det jag tror skulle intressera dem för att kunna 
långtidslagra elektronisk information är möjligheten att kunna bevara den kunskap som finns i 
företaget i dag. Detta för att senare kunna sprida kunskapen vidare till nästkommande 
generationer och på så vis kanske de undviker att ”uppfinna hjulet på nytt”. Nu är vi inne i ett 
sådant skede att många äldre människor går i pension med risk för att kunskap följer med de 
äldre och försvinner när de slutar. Då borde det vara än mer viktigt tycker jag att kunna ta 
fram äldre information. Att kunna sprida kunskap är något som framkommer vid den 
forskning som Härnösands universitet (Lundberg, 2006) bedriver kring arkivvetenskap.  
 
De intervjuade företagen använde sig alla av sitt eget affärssystem i någon form. Det jag kan 
se som positivt är att de får systemet testat även av den egna personalen och det borde göra 
det lättare att förstå och sätta sig in i kunders synpunkter på systemet när de själva sitter med 
det.  
 
Det var ett företag som sade att de inte tillät lokal lagring. En anledning kan vara att de inte 
har så många anställda, att alla datorer är kopplade till samma server. Det blir enklare för 
dem, de anställda vet att det som sparas tas det backup på, de behöver inte vara så oroliga för 
att information går förlorad. För de andra företagen som både sparar lokalt och centralt, har 
den anställde ett större ansvar för att informationen sparas så att backup görs. Jag tycker att 
lagring lokalt är bra så länge rutiner för att spara informationen, ta egna backuper eller se till 
att även spara centralt fungerar.  
 

6.2 Hållbarhet hos lagringsmedia/databärare  
Datalagring och då hållbarheten hos data, hur länge den kan bibehållas i ursprungligt skick, är 
en central del för denna uppsats. Hållbarhet och data är inte något självklart. Kanske data, 
ettorna och nollorna som Marnon (1999) nämner inte har någon sluttid för när de inte går att 
läsa, det vet jag inte. Däremot står det klart att för att kunna läsa elektronisk information 
behövs tekniska hjälpmedel som databärare, läsutrustning och dator med datorprogram som 
klarar att bearbeta och presentera informationen. Då är det dessa som avgör hållbarheten hos 
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data. Även om data skulle kunna hålla för evigt så spelar det inte så stor roll, om inte den 
tekniska utrustningen, som till exempel att datorprogram är av rätt version, stödjer formatet 
och klarar att läsa informationen (Wessbrandt, 2003). Detta gör att det för långtidslagring och  
arkivering blir extra viktigt med hållbarheten hos databärare. Då det ständigt kommer ny 
teknik, nya versioner av program och databärare behöver man för att informationen ska 
bevaras för framtiden spara om den med jämna mellanrum något arkivutredningen (2002) 
nämner. Jag kan tänka mig att när datorn ännu var tämligen ny, att det inte var så många 
människor som tänkte på hållbarhet och sparad data. Det kanske märktes av som 
kompatibilitetsproblem när till exempel en ny version av Word kom och det man sparat i det 
första ordbehandlingsprogrammen inte gick att ta fram och läsa längre. 
 
För de intervjuade förtagen är inte hållbarhet något som tas i beaktande vid framtagande av 
affärssystem. Att erbjuda ett fungerande affärssystem är en sak, men att det som sparas i 
systemet ska kunna tas fram om ca 10-20 år med bibehållen kvalitet är något annat. Just detta 
har inte samma betydelse för affärssystemsutvecklande företag som för exempelvis 
Riksarkivet. Det kan ha med deras kunder att göra, då kundernas behov av långtidslagring inte 
är så stor. Kommunikationen mellan kund och dem som utvecklar affärssystem är oerhört 
viktig, något Montén Hederstierna, talar om (2003). En kund som är medveten om 
hållbarheten hos sparad information och ser det som viktigt kan framföra det. Då 
uppmärksammas detta och de som utvecklar affärssystem kan ta med hållbarhetsfrågor i sitt 
arbete.  Jag tror att om kund skulle efterfråga hållbarhet eller om de var arkiverande företag 
att systemutvecklarna skulle tänka mer på det. Sen är det mycket kundens ansvar att spara 
sina data på tillförlitligt sätt. 
 
Personligen för de intervjuade är hållbarheten av betydelse. Sparad data ska gå att läsa, inte 
förstöras eller förändras över tid, det ska i framtiden se likadant ut som när det ursprungligen 
sparades. Rent fysiskt talar de om att det tekniskt ska gå att ta fram sparad data och man måste 
spara äldre maskiner i maskinparker. Det här är en viktig del framförallt för arkivmyndigheten 
vid arkivering av digitala handlingar. Det är lite oroande som arkivutredningen (2002) nämner 
att information kan gå förlorad för att den inte kan bevaras för framtiden.  
 
Den bild arkivutredningen (2002) ger över hur bevarandet av elektroniska handlingar bör 
vara, borde inte vara så svår att genomföra. Det krävs som de säger mer resurser och mer 
forskning på området. Jag tycker det är viktigt att en enhällig standard, ett lämpligt 
arkivformat tas fram som används redan från början som går att tolka även i framtiden. De 
förslag (Kristiansson m.fl. 2006) som senare kommit låter bra och jag kan bara hoppas att det 
realiseras men det krävs åter att resurser läggs ner på detta. Jag ser inte varför det inte skulle 
ha hög prioritet, dagens digitala information har ett minst lika stort värde att bevaras för 
framtiden som tidigare information har. Jag är positiv till att Härnösands universitet forskar 
kring arkivering av digital information och att ta fram metoder för hur framtidens 
informationssystem ska kunna hantera arkivinformation (Lundberg, 2006). 
 
Arkivutredningen (2002) nämner att informationen som ska arkiveras, kopieras och förvaras i 
masslagringsanläggning där den sen kopieras om på nytt allt eftersom medium åldras och ny 
teknik kommer. Ett problem jag kan se med detta är att maskinparker och 
masslagringsanläggningar blir fulla efter en tid, att spara alla gamla maskiner och 
lagringsmedia med alla de olika versioner som behövs för att kunna läsa äldre information tar 
plats. Det är något Lagerlöf & Leman (2000) talar om, de nämner att databärare är 
utrymmeskrävande och det bidrar också till att information går förlorad. Detta stämmer väl 
med den tanke jag hade innan arbetet påbörjades, att data måste kopieras om efter en tid då 
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medium har en begränsad livslängd. Några av de intervjuade tänkte sig att man nog bör göra 
det förslagsvis vart 5:e år. När detta ska ske beror på mediet och hur viktigt det som sparas är. 
En CD-skiva med 10 års hållbarhet bör om det är betydelsefull data, spara om på en ny skiva 
vart 5:e år. USB-minne passar bäst till att lagra information för stunden som till exempel ska 
transporteras mellan datorer, vilket gör att det inte lämpar sig för långtidslagring (Wikipedia, 
2007, Granlund, 2007). 
 

6.3 Livslängd för affärssystem 
Innan intervjuerna påbörjades antog jag att utvecklare av affärssystem tänkte mer på hur länge 
ett affärssystem skulle kunna vara i bruk och att det var viktigt. För affärssystemsutvecklande 
företag är livslängden på systemet inte så viktig har jag nu insett. De utvecklar inte för att de 
ska hålla länge, även om de i princip kan hålla för evigt. Konkurrens är en viktig del i det 
hela. Att vara ett företag som har det senaste systemet gör att kunder väljer dem, varvid 
koncentrationen blir på att kontinuerligt utveckla och erbjuda system som följer IT-
utvecklingen. Sen har de och samarbetspartners en begränsad support på produkter i endast 
några år som gör det svårare att ha ett system länge.  Hårdvaran/datorerna som systemen körs 
i föråldras efter en tid och byts ut, något som arkivutredningen (2002) och Lagerlöf & Leman 
(2000) nämner. Jag kan tänka mig att uppgradering till nyare affärssystem då är smart att göra 
och är något som många gör. Några av de intervjuade tog upp kostnader som en orsak, det 
kostar att behålla ett system länge och då är det bättre att byta leverantör och lägga kostnaden 
på ett nytt affärssystem. För företagens kunder är det också avgörande hur konkurrenskraftiga 
de är, vilket gör att många väljer att uppgradera sitt system.  Den produktlivscykel som de 
intervjuade nämnde passar in på den livscykel som Nilsson (1991) talar om att affärssystem 
har, med skillnaden att de ses utifrån två håll. Nilsson ser det utifrån ett kundperspektiv och 
de intervjuade utifrån att de är utvecklare av system och har även med fasen test.  
 

6.4 Lagring i affärssystem 
Företagen jag valde att intervjua har alla medelstora och stora kunder vilket får mig att tro att 
kunderna har nätverksbaserad lagring. Detta var inte något jag direkt frågade om, då jag inte 
var ute efter att ta reda på hur det ser ut enskilt för de olika kunder de har. Däremot valde jag 
att skriva om detta i teorin (se 3.7) då det är en stor del av datalagringen och med den ständiga 
ökningen av information som ska finnas tillgänglig växer behovet av en fungerade 
datalagring. Det finns en strävan efter att mer effektivt och produktivt kunna göra något. 
 
Någon teori som säger hur lagring i affärssystem går till steg för steg har jag inte tagit med.  
Alla affärssystem skiljer sig åt beroende på företag som utvecklat dem och för vem som i 
slutändan använder sig av det, vilket gör att lagringsrutinerna ser olika ut. Rutiner för hur data 
ska sparas tycker jag till största delen är upp till användaren av systemet att forma. Viktigt är 
att backupmöjligheter finns, något som företagen jag intervjuat inte förbisett utan ser som 
självklart. Ett av företagen nämner en backupstrategi de föreslår kund att använda sig av och 
påminner om det backupsystem en av de andra använder sig av. Jag kan tänka mig att det är 
extra viktigt med en särskild rutin för backup om företagets information är av mycket stort 
värde och eller det är ett stort företag med många anställda. Det mindre företaget behöver 
även de säkerställa sin information men de kanske inte behöver en lika stor process för detta. 
 
Att egenutvecklade system tidigare var mer förekommande är inte så konstigt, eftersom det 
inte fanns så många system att välja mellan. Idag tillskillnad från hur det var för ca 25 år 
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sedan har affärssystemen blivit mer standardiserade och vänder sig till fler branscher. Det gör 
att företag inte behöver utveckla egna system utan kan välja bland olika företag som utvecklar 
system riktade mot deras bransch (Anveskog & Järperud m.fl. 1983).  
 

6.5 Reflektioner över arbetet som helhet 
Att komma fram till det som sedan blev min uppsats var inte helt lätt. Datalagring är ett stort 
ämne, det kan vara allt ifrån hur man tar ut sparad information för att göra statistik eller 
analyser på bästa sätt till datasäkerhet, hur man säkert skyddar den sparade informationen. 
Fösta tanken jag hade innan jag började skriva var att undersöka hur små och medelstora 
företag sparar elektronisk information, om de följer vissa regler och lagar. Det var lagar, att 
det finns lagar som säger hur länge viss information ska sparas som fick mig att fundera kring 
det som sedan blev det slutgiltiga ämnesvalet för denna uppsats. Att datorer, själva hårdvaran, 
har en fysisk livslängd och måste bytas ut efter ett tag är inte så konstigt med tanke på den 
snabba tekniska utvecklingen men däremot informationen som är sparad i en dator är det inte 
lika självklart med.  
 
Hur och var jag skulle börja med ämnet datalagring och hållbarhet var inte så självklart. 
Informationssökning, via internet och bibliotek, på orden datalagring och hållbarhet 
tillsammans gav inte några relevanta träffar. Jag fick lov att ändra sökstrategi några gånger till 
att söka först på lagringsmedia och livslängd sedan bevarande av digital information och 
arkivering av digital information. Jag har i mitt arbete strävat efter att hitta originalverk till 
mina litteraturkällor då jag vet att sekundära källor inte alltid går att lita på. Internetkällor är 
det svårare med, för informationen kan förändras och försvinna från en dag till en annan. 
 
Det som tagit en stor del av arbetet med denna uppsats är undersökningen och att komma i 
kontakt med företagen. Jag ville ifrån början intervjua fyra företag, men det var inte helt lätt 
att få alla att ställa upp på intervju trots ihärdiga försök. Jag tror inte förlusten av ett företag 
skulle ha gjort så stor inverkan på undersökningen. Svaren jag fick ifrån de intervjuade skilde 
sig inte åt så mycket. Att göra en större undersökning och vända sig till fler företag än de jag 
valde hade inneburit ett större arbete varvid jag nöjde mig med dessa. Jag tycker att det var ett 
bra beslut då jag nu i efterhand tror att systemutvecklande företags syn på hållbarheten är 
ungefär densamma för alla. De utvecklar inte system för att de ska hålla länge utan vill vara 
konkurrenskraftiga och erbjuda det senaste affärssystemet. 
 
Vid forskning och genomförande av en undersökning ska man göra klart för sig om det är en 
kvantitativ eller kvalitativ undersökning man vill göra (Trost, 2005, Lindholm, 2003). Jag 
hade en tanke om att göra en enkät som jag sedan skulle sända ut via e-brev till olika företag 
men den avfärdade jag ganska snart. Det kändes som ett stort arbete, att först skapa enkäten 
och sedan osäkert om jag skulle få tillräckligt med respons. Valet föll på kvalitativ 
undersökning då jag ville förstå, fundera och komma fram till om affärssystemsutvecklande 
företag beaktar hålllbarhet hos sina affärssystem. Detta är signifikant för kvalitativa studier 
enligt Trost (2005) och Starring & Renck (1996). Att välja intervju som metod kändes som 
det mest givande sättet då det blir mer djupgående och man kan koncentrera sig på ett fåtal 
respondenter. Då jag inte i förväg visste vad respondenterna skulle svara hade jag en låg 
strukturering se Trost (2005), och några fasta svar var inte aktuellt. Jag ville att den 
intervjuade skulle få prata fritt utifrån mina frågor. Med formell intervju är avsikten främst att 
kunna jämföra svaren mellan intervjuade personer varvid det är viktigt att frågorna är samma 
för alla. Intervjumallen var till stor hjälp och fick bli ett stöd för att se till att inget viktigt 
glömdes bort. Jag tänkte mig i och med att frågorna var bestämda i förväg att intervjuerna 
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skulle ha en hög standardisering se Trost (2005) det blev inte riktigt så. Vid intervjuerna föll 
det sig mer naturligt att anpassa frågorna efter hur respondenten svarade vilket gjorde att 
frågorna inte alltid ställdes i exakt den ordning de stod i intervjumallen. 
 
Bearbetningen av intervjumaterialet var inte ett enkelt moment. Att det inte finns så mycket 
skrivet om hur bearbetning av kvalitativ data går till var något jag märkte och som Holme och 
Solvang (1997), Patel och Davisson (2003) och Trost (2005) tar upp. Olika vetenskapliga 
metoder att använda sig av vid forskning finns det mycket att läsa om, men inte hur själva 
bearbetningen av data som framkommit med hjälp av en metod ska gå till. Detta gjorde att jag 
fick lov att ändra utformningen på resultatdelen, då jag inte visste hur det skulle se ut, tills den 
fick det utseende den nu har. Allt som allt är jag nöjd med det jag har åstadkommit.  
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7 Slutsats  
 
Det jag kan konstatera efter att ha genomfört detta arbete är att affärssystem och hållbarhet 
inte är synonymt med varandra.  För de intervjuade förtagen är inte hållbarhet något som tas i 
beaktande vid framtagande av affärssystem, vilket kan bero på att hållbarhet inte är något som 
efterfrågas av kund. De affärssystemsutvecklande företagens kunder har inte något större 
behov av att kunna ta fram sparad information om tio år eller senare. Att kunder sparar data i 
ett visst antal år är för att revisorer och lagen kräver det.  
 
Medvetenheten kring hållbarheten hos dagens lagringsmedia är liten. Någon exakt livslängd 
på lagringsmedia finns det inte någon större allmän kunskap om. De intervjuade kunde inte 
säga exakt hur länge exempelvis en CD-skiva behåller information intakt. De tror och förstår 
när hållbarhet kommer på tal att det är något man inte ska förbise. 
 
Det går idag inte att säkerställa ett långsiktigt bevarande av digital information. Det forskas 
kring arkivering av digital information.  Det görs utredningar för att ta fram metoder och 
åtgärder för att lösa problematiken med långsiktigt bevarande av digital information. Dessa 
pekar på behovet av utökade personella och finansiella resurser för att kunna klara det 
långsiktiga bevarandet och tillhandahållandet, något som idag saknas.  
 
Om man vill kunna komma åt elektroniskt sparad information i framtiden bör man tänka på 
följande för lagringsmedia/databärare:  

• Hållbarheten är ca 10 år för CD/DVD-skivor.  
• USB-minnen och CD-skivor vilka går att radera och skriva flera gånger på, är inte 

lämpade för långtidslagring. 
• Spara om viktig information med jämna mellanrum exempelvis vart 5: e år på nytt 

medium.  
• Ta en kopia och spara den på ett annat ställe. 
• Om inte förvaringen sker på rätt sätt förkortas livslängden. 
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8 Vidare forskning 
 
Som ett fortsatt forskningsarbete skulle det vara intressant att se på samma problematik, och 
då vända sig till arkiverande företag som till exempel Riksarkivet eller till sjukhus vilka inlett 
med att spara sina sjukjournaler digitalt.  Att se hur de ställer sig till hållbarheten hos data. Jag 
antar att de tycker det är viktigt eftersom det handlar om digitala handlingar vilka ska kunna 
bevaras autentiskt, tillförlitligt och vara användbara över tid. Det vore intressant att forska 
vidare och göra en större undersökning än den jag gjort och se om det resultatet blir 
annorlunda.
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Bilagor  
 
Bilaga 1. Brev  
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Bartels och studerar vid Linköpingsuniversitet, har läst tre år på programmet 
Användarinriktad Systemutveckling i Norrköping. Är i slutskedet av mina studier och skall nu 
under hösten skriva mitt examensarbete, vilket är inom ämnesområdet datalagring. I 
examensarbetet ingår att man skall göra någon form av undersökning.  
 
Jag vänder mig till er för att jag vill i mitt arbete ta reda på hur affärssystemsutvecklande 
företag ser på datalagring och hållbarhet ex. Vad för datalagringslösning som erbjuds? om 
systemutveckling sker med tanken att affärssystem skall hålla för evligt? möjlighet att ta fram 
och titta på äldre sparad information? eller hur länge sparad data bibehålls intakt i 
affärssystemet? 
 
För att få reda på detta behöver jag intervjua två personer på ert företag i Linköping som har 
god kännedom om affärssystemet och kontakt med kunder: Systemerare, säljare.  
 
Då mitt arbete är tidsbegränsat, är min önskan att kunna genomföra intervjuerna under 
oktober månad dvs. v 40-43, samt om det går att få in intervjuerna samma dag. 
Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, ingen förutom jag vet vem som 
deltagit i intervjun. 
 
Jag vore mycket tacksam för Er hjälp, om ni kunde vidarebefordra detta brev till passande 
personer i Linköping. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Bartels 
 
Ni kan kontakta mig på telefon: ----/-- -- -- eller per e-post: --------@student.liu.se 
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Bilaga 2.  Intervjumall 
 
Början 
Presentation av mig, arbetet och intervjun 
 

• Anna Bartels studerar vid Linköpings Universitet 
C-uppsats med datalagring som ämne. Har funderingar kring hållbarheten, livslängden 
på lagringsmedia. De som utvecklar affärssystem, hur ställer sig de till datalagring och 
hållbarhet? 
 
Hur hållbart något är, kan dels handla om livslängd  
När jag talar om hållbarhet  
Hållbarhet = att den ursprungliga kvalitén ska bibehållas, informationen som är lagrad 
skall gå att läsa i framtiden om 10–20 år. 
 

• Intervjun frågor blandat, ert företags syn/uppfattning kring datalagring/hållbarhet och 
hur ni upplever kunden ser på det. Avslutningsvis även personligen vad du själv vet, 
har för uppfattning om lagring. 

 
• Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, ingen förutom jag vet vem 

som deltagit i intervjun. Kommer att ingå i uppsatsens empiridel 
 

• Är det ok om jag har en bandspelare? 
 
Inledande frågor  
1. Lite formalia mest för min egen del. 

Vad heter ni? 
Vad har ni för roll i företaget? 
Har du arbetatt länge inom detta område? 

 
Affärssystem och kunder 
2. Skulle du kunna kort beskriva ert affärssystem? 
 
3. Vilka datalagringsmöjligheter erbjuder ert affärssystem? 
 
1. Vilka är era kunder? Vad har ni för kunder? 
 
5. Hur brukar det gå till när ni kommer i kontakt med er kund? 

Erbjuder ni en färdig lösning? 
Får ni önskemål från kunden? 

 
6. Hur gör ni för att få fram kunskap om era kunders syn och önskemål på affärssystem? 

 
7. Vilka är de största skillnaderna mellan, skulle du säga, att installera ett helt nytt 
affärssystem och uppgradera ett befintligt? 
 
8. Vad skulle ni svara om en kund frågade hur länge ett uppgraderat system kan vara i bruk? 
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9. Sker systemutvecklingen hos er med tanken att systemet skall hålla för evigt? 
Skulle en kund kunna ha ett system för evigt? 
Vad har ni för livslängd på affärssystem? 
 

10. Är hållbarheten på sparad information i ert system något som ni tänker på, anser är 
viktigt? 

Jag menar: ex kunna ta fram och titta på det man tidigare sparat med samma 
kvalitet som när det sparades 

 
11. Vad för slags frågor brukar ni få från kund om datalagring, spara information i systemet? 

Får ni frågor från kunden om hållbarhet? 
 
12. Upplever ni att det finns behov från kundens sida att ha tillgång till idag sparad 
information om säg 10 år? 
 
Företaget 
13. Vad har ni anställda för system här på företaget?  
13. Hur sker lagringen här hos er?  

Lagras allt centralt? 
14. Får ni anställda lagra lokalt? 
 
Personligen 
15. Vilka olika sätt känner du till att spara på? 
 
16. Hur brukar du själv spara/arkivera på din dator? 
 
17. Vad tänker du på när du hör hållbarhet? 
 
18. Tror du att en cd-skiva är ett bra sätt att arkivera elektronisk information på? 
 
19. Hur länge tror du information bränd på skiva bevaras intakt? 
 
 
Avslutning 
 
Tacka för din insats 
 
Möjlighet att återkomma, ifall något oklart. 
 
Ni har inte någon folder eller liknande där jag kan läsa om företaget, ert affärssystem? 
 
 


