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Del 2: Standarder for arkivdanning og -bevaring 

I den følgende teksten vil jeg beskrive enkelte aspekter ved utviklingen av standarder for 

arkivdanning og -bevaring, med hovedvekt på hva som har forårsaket utbredelsen av slike 

standarder og hva som er målet med å bruke dem. Jeg vil også drøfte hva et 

arkivdokument
1
 er, både i analog og digital forstand, og deretter forsøke å utlede hvordan 

standardisering henger sammen med forståelsen av arkivdokumentet som logisk enhet og 

objekt. Til slutt vil jeg komme med noen generelle betraktninger om utviklingen vi nå er 

inne i, og hvordan denne utviklingen påvirker arkivdannings- og -bevaringsarbeidet. 

 

En standard er et "dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og 

vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter 

eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng" (NS-EN 

45020:2006, gjengitt i "Standard – dokument" i Store norske leksikon). Der det synes lett 

å finne gode, generelle definisjoner på hva en standard er og hvordan en standard 

utvikles, er det ikke like enkelt å finne forklaringer på hvorfor standarder utvikles, i alle 

fall ikke forklaringer som er tilstrekkelig beskrivende for mange og gjerne ulike områder. 

Å "[…] oppnå en optimal orden i en gitt sammenheng […]" eller å se for seg hvordan 

samfunnet ville blitt hvis "[…] skruer og mutre ikke lenger skulle passe sammen." eller 

"[…] det hadde vært 100 måter å skru i en lyspære på" (Standard Online AS, udatert), blir 

for vagt og upresist til å være umiddelbart anvendbart når man vil forklare behovet for 

standardisering på arkivfeltet. Luciana Duranti er derfor inne på noe som er betydelig mer 

relevant når hun sier at detaljerte regler og etablerte rutiner påvirker 

arkivdokumentasjonens pålitelighet positivt (Duranti 2001 s. 45). Det følger at tilfeldig 

håndtert arkivdokumentasjon vil nyte mindre tillit enn arkivdokumentasjon som har vært 

underlagt rigorøst regelfestet kontroll. 

 

                                                
 

1
 Jeg bruker konsekvent begrepet "arkivdokument" fremfor det engelske begrepet "records", selv om de to 

begrepene ikke er gitt nøyaktig samme forståelse i en del teori. Når jeg gjør dette, ser jeg samtidig bort fra 

kravet om at det må foreligge en form for transaksjon før noe kan refereres til som en "record", da det ikke i 

alle tilfeller foreligger et tilsvarende transaksjonskrav implisitt i begrepet "arkivdokument". Dette grepet er 

bevisst, og følgelig ment som det mest hensiktsmessige i akkurat denne teksten. 
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Standardisering blir mer og mer vanlig overalt i samfunnet. Flere og flere arbeids- og 

produksjonsprosesser standardiseres, og å levere varer eller tjenester i tråd med anerkjente 

standarder blir gjerne sett på som et kvalitetsstempel. Det gjelder forståelig nok i ekstra 

stor grad for virksomheter som driver i konkurranse med andre virksomheter, og kanskje 

særlig når slike virksomheter deltar i offentlige eller andre anbudskonkurranser, der bevist 

etterlevelse av en anerkjent standard vil kunne være et konkurransefortrinn, om ikke en 

forutsetning. Det er imidlertid ikke kun virksomheter i konkurranse som kan ha nytte av å 

ha kvalitativt gode arbeids- og produksjonsprosesser. Standarder for arkivdanning og 

arkivbevaring er blitt mer vanlige og allment tilgjengelige enn tidligere, og bruk av slike 

standarder er blant tiltakene som bidrar til å sikre arkivmaterialets pålitelighet og 

autentisitet over tid (Donaldson & Yakel 2013 s. 55-56). Dette gjelder både for 

papirmateriale og for digitalt materiale, selv om langtidsbevaring av digitalt materiale er 

mye vanskeligere enn langtidsbevaring av papirmateriale. 

 

På et metanivå kan standarder fungere som konseptuelle modeller som beskriver det 

landskapet arkivdanningen og -bevaringen foregår i, og slik hjelpe oss å forstå både 

helheten og enkeltkomponentene (Foscarini 2010 s. 393). Man kan trekke et skille 

mellom bestepraksisstandarder for arkivdanningen og mer systemorienterte standarder 

med et smalere og mer detaljert nedslagsfelt. Tekniske standarder for langtidslagring 

gjelder eksklusivt for elektronisk arkivmateriale, og skal gjøre det mulig å opprettholde 

dette materialets lesbarhet og tilgjengelighet for ettertiden (Sirevåg 2002 s. 20). De mer 

overordnede standardene som ISO 15489 (og den nyere ISO 30300-serien), og til dels 

OAIS-standarden, er imidlertid utformet som generelle arkivstandarder der det 

elektroniske arkivmaterialets spesifisitet er førende, men der prinsippene også med fordel 

kan anvendes på arkivmateriale i papirformat (Sirevåg 2002 s. 20). I disse standardene er 

det den tradisjonelle arkivteorien som ligger til grunn, og standardene kan sies å 

representere en revitalisering, så vel som en reformulering, av denne teorien, presset frem 

av den teknologiske utviklingen (Sirevåg 2002 s. 20). Så er det likevel ikke slik at bruk av 

standarder og standardisering generelt har vært fraværende i arkivdanning og -bevaring 

før "teknologiskiftet" etter ca. 1950. Tidlig på 1900-tallet ble det i England gjennomført 

undersøkelser av det lokale arkivarbeidet, hvorpå funnene ble presentert i "The Report" i 

1920 (Shepherd 2009 s. 28). Rapporten konkluderte med at det lokale arbeidet hadde vært 

sporadisk og uorganisert, og gjennomført "[…] 'in ignorance of what had been done … 

elsewhere' and that 'the system adopted have been different and there has consequently 
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been much overlapping and much waste of valuable energy'." ("The Report" 1902, 

gjengitt i Shepherd 2009 s. 28). For å unngå at slike problemer skulle oppstå i fremtiden, 

innstilte "The Report" at "[…] there should be uniformity of arrangement and indexing of 

the records for the convenience of researchers […]" (Shepherd 2009 s. 29). Tilsvarende 

kan man påstå at den nederlandske manualen av 1898 av Muller, Feith og Fruin, 

representerte en slags standard for arkivarbeid, i det minste for ordning av arkiv. 

Hensikten var, da som nå, å sikre arkivmaterialets pålitelighet og tilgjengelighet over tid, 

og disse aspektene er fortsatt fremtredende i standarder, modeller og 

bestepraksisbeskrivelser til bruk i arkivdannings- og -bevaringsarbeidet i dag (Sundqvist 

2011 s. 278). I større og større grad ser man behovet for å støtte seg på arkivdokumenter 

som bevis på aktivitet, for å fasilitere forretningsdrift og sikre etterrettelighet (Sundqvist 

2011 s. 277). Denne utviklingen har foregått parallelt med nevnte teknologiskifte, og den 

resulterende enorme veksten i mengden dokumentasjon som skapes (Sundqvist 2011 s. 

277). Veksten i dokumentasjonsmengdene har likevel ikke vært alene om å presse frem 

standardiseringen i den form den har fått. Shepherd (2009 s. 52-53) beskriver hvordan 

man på 1990-tallet i England forsøkte å modernisere det sentrale og lokale 

tjenestetilbudet til innbyggerne ved bruk av informasjonsteknologi, og at informasjon fra 

arkivene var sentralt; "E-government depended on electronic information and records 

management systems and records management was an important part of enabling 

authorities to manage these changes.". Dette var utfordrende, særlig fordi "[…] records 

management services were historically under-developed and under-resourced and were 

thus not ready to play their role in electronic government nor to provide the information 

needed for the re-engineering of processes and systems in local government." (Shepherd 

2009 s. 53). Denne situasjonen er nok ikke unik for England.  

 

Elektroniske systemer som håndterer dokumenter og arkivdokumenter ("Electronic 

document and records management systems"; EDRMS-systemer) er blitt svært utbredt. 

Det samme gjelder for standarder som beskriver hvordan slike systemer skal fungere 

(Wilhelm 2009 s. 118). I USA er standarden DoD 5015.2 mye brukt i utviklingen av 

EDRMS- og ERMS-systemer (Wilhelm 2009 s. 118). I Norge krever arkivlovverket at 

elektroniske journal-/dokumenthåndteringssystemer i bruk i offentlig forvaltning skal 

følge spesifikasjonene i Norsk arkivsystem/Norsk arkivstandard (Noark). Hensikten med 

å bruke Noark, både som systemspesifikasjon (Norsk arkivsystem – Noark 4) og som 

konseptuell modell (Norsk arkivstandard – Noark 5), er å legge til rette for at vi skal 
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kunne klare å bevare offentlig arkivinformasjon i et langtidsperspektiv. Noark gjør dette 

ved å spesifisere hvordan dataene og dokumentene skal trekkes ut av systemene de har 

blitt skapt i, i teknologiuavhengige formater. Der IT-standarder generelt gjerne har som 

formål å sikre interoperabilitet mellom ulike IT-systemer (Reynolds, Thompson, Mukerji, 

& Coleman 2005 s. 3), har standarder som Noark andre formål, nemlig kvalitativt god 

arkivdanning, f.eks. ved å spesifisere hvordan man sørger for at arkivdokumentene som 

lages og lagres best kan fungere som bevis på aktivitet, og dernest hvordan man sikrer 

langtidsbevaring av de arkivdokumentene man ikke har funnet å kunne kassere, og 

egenskapene ved dem, som gjør dem til arkivdokumenter. 

 

Utviklingen av Noark, så vel som øvrige EDRMS-standarder, kan ses i sammenheng med 

den generelle teknologiske utviklingen og også utviklingen av andre standarder på 

arkivområdet, f.eks. ISO-standardene (Wilhelm 2009 s. 118). I tillegg til 

langtidsbevaringsperspektivet, er spørsmålet om hva arkivdokumenter er og hvordan de 

blir til, sentralt. Man kan hevde at den teknologiske utviklingen har ført til at selve 

definisjonen av hva et arkivdokument er, er forandret, men dette blir fort en 

uhensiktsmessig forenkling. Et arkivdokuments format er ikke avgjørende for hvorvidt 

informasjonen dokumentet bærer med seg bør bevares på kort eller lang sikt. Det som er 

annerledes, er måten slik lagring kan skje på. Der den nederlandske manualen fokuserte 

på å verne om arkivmaterialets proveniens og å bevare arkivdokumentenes opprinnelige 

orden, må standarder, modeller og bestepraksisbeskrivelser til bruk i elektronisk 

arkivdanning og -bevaring nødvendigvis fokusere på andre aspekter, f.eks. hvordan 

arkivdokumentets tilknytning til andre arkivdokumenter ("the archival bond") kan 

etableres når arkivdokumentene i sin helhet ikke lenger ligger sammen på samme fysiske 

sted (som tidligere når papirdokumentene var fysisk samlet i en mappe eller i en serie) 

(Duranti 2010a s. 1599), men snarere er delt opp i ulike bit-strømmer lagret i ulike 

databaser på forskjellige servere, kanskje til og med i forskjellige land. Et kjennetegn ved 

de elektroniske arkivdokumentene er at de ulike komponentene som dokumentene består 

av ikke lenger er festet til ett og samme medium, slik som er tilfellet for arkivdokumenter 

i papirformat. Et papirdokument mottatt i et organs postmottak, vil bli stemplet med 

mottaksdato. Stempelmerket og informasjonen dette inneholder (mottaksdatoen), blir 

dermed uløselig festet til dokumentets medium (papiret), akkurat som dokumentets 

innhold, altså teksten, er festet til samme medium. En tilsvarende stempling skjer ikke 

direkte på en e-post som mottas i organets e-postmottak, men mottaksdatoen tilknyttes e-
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posten som metadata. For å opprettholde e-postens pålitelighet som arkivdokument over 

tid, må koblingen mellom e-postens innhold (det den formidler) og dokumentets 

tilknyttede metadata (f.eks. mottaksdatoen), bevares uendret. Kommunikasjonsform og 

kommunikasjonsuttrykk har endret seg, men i arkivsammenheng har man like fullt med et 

arkivdokument å gjøre, altså er ikke e-posten i mindre grad enn papirdokumentet et 

arkivdokument, eller på noen måte mindre verdt å bevare som arkivdokument enn 

papirdokumentet. Ei heller har e-posten mindre troverdighet som bevis på aktivitet, så 

fremt den er håndtert slik som arkivdokumenter er bestemt å skulle håndteres i den 

aktuelle virksomheten. 

 

Samtidig har den teknologiske utviklingen gjort det nødvendig å forstå enkelte sentrale 

begreper og konsepter på nye måter. Forståelsen av begrepet "original" er et godt 

eksempel; "With electronic records, the originals only last for as long as they are 

accessible by the current technology. What survives and is brought forward is a copy of 

the electronic records. Thus, the efforts aimed at the preservation of electronic records 

must be directed to the production of 'authentic copies' of records that, when first 

reproduced, could be and were proven authentic." (Duranti 2001 s. 47).  

 

Som beskrevet ovenfor, har miljøet som arkivdannings- og -bevaringsarbeidet foregår i 

endret seg mye på kort tid. Nesten uansett hvor kort tid bakover man ser, har man i dag 

langt flere muligheter enn man hadde tidligere, både når man vil skape arkivmateriale og 

hvis man selv eller andre vil bruke materialet som er skapt etterpå. Viderebruk av data er 

altså et godt eksempel på et slikt nytt mulighetsområde som teknologien har skapt. 

Interoperabilitet er et annet eksempel. Standarder kan bidra til å bygge bro mellom ulike 

systemer og utveksle data på måter og i en skala som det tidligere ikke engang var mulig 

å forestille seg. Her står bruker-/bruksperspektivet sentralt – dersom arkivdanningen og 

arkivbevaringen skjer på måter som er tilstrekkelig beskrevet og dermed forutsigbare, 

både i nåtid og fremtid, vil det være betydelig enklere å bruke materialet etterpå, i 

bevissammenheng så vel som f.eks. i forsknings- eller formidlingssammenheng. Likevel, 

selv om disse nye mulighetene har skapt nye behov som igjen har nødvendiggjort en del 

endringer av arkivdannings- og -bevaringsarbeidet, er det, som tidligere nevnt, ikke slik at 

standardisering, modellering og bestepraksisdefinering og -beskrivelse i seg selv er nytt i 

arkivfaget; "[…] ensuring the authenticity of electronic records by the manner of their 

preservation and custody requires nothing different from what was required to guarantee 
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the authenticity of traditional records […]" (Duranti 2001 s. 46). Kjernehensikten med 

arkivdannings- og -bevaringsarbeidet er den samme som den alltid har vært; å sikre 

arkivmaterialet og dets arkivkvalitative egenskaper for ettertiden, uavhengig av hvor kort 

eller langt frem denne ettertiden er, og også uavhengig av elementer som arkivmaterialets 

form og format. Standarder, modeller, beskrivelser av bestepraksis, i tillegg til 

definisjons- og begrepsforståelsesarbeid, er gode verktøy i arbeidet for å nå dette målet. 

På samme måte som vitenskapelige paradigmeskifter presser seg frem fordi det hoper seg 

opp problemer som ikke lar seg løse med tradisjonelle midler (Strand & Fjelland 2012), 

vil samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen fortsette å utfordre og dermed 

utvikle hvordan arkiver skapes og bevares. Utarbeidelse og bruk av standarder kan hjelpe 

oss fremover på veien mot å finne de beste løsningene for arkivdannings- og 

arkivbevaringsfeltet i en mer og mer digital verden. 
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