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Webbarkiveringsinitiativ 
•  Australien [1996] Pandora 
•  Danmark [1998] Netarkivet 
•  Finland [1997] National Library of  Finland 
•  Frankrike [2000] Bibliothèque nationale de France 
•  Island [1996] National and University Library of  Iceland 
•  Japan [2002] WARP, National Diet Library 
•  Kanada [1998] National Library of  Canada 
•  Litauen [1996] National Library of  Lithuania 
•  Nederländerna [2000] KB, NETLIB 
•  Nya Zeeland [2002] National Library of  New Zealand 
•  Norge [2001] Paradigma Projekt 
•  Sverige [1997] Kungliga biblioteket, Kulturarw3 
•  Storbritannien [2001] British Library 
•  Tjekien [2000] WebArchiv 
•  Tyskland [1997] German National Library 
•  USA [1996] Minerva, Library of  Congress; Internet Archive 
•  Österrike [1999] AOLA (the Austrian Online Archive) 



 
 

• Drygt 1,6 miljarder objekt (ca 75TB) 
 
• Insamling av svenska webbpublikationer 
 
• Inriktning på .se och .nu domäner 
 
• Ett antal webbplatser inom .com, .net, .org (geografisk hemvist) 
 
• Ett par gånger om året 
 
• Riktade insamlingar (ca 170 dagstidningar –  daglig insamling) 
 
• Materialet är tillgängligt enbart på plats hos KB 
 
• Uppehåll 2010  
 
• Arbetet återupptogs i slutet av 2011  

KUNGLIGA BIBLIOTEKET 



 
Drygt 412 miljarder objekt (ca 10 petabyte) 

• Ambition att arkivera hela Internet 
 
• ”Snäll” arkivering (robots.txt) 

 
• Organisationen som huvudsakligen ligger bakom verktygen för 

webbarkivering 
 
 
 
 

INTERNET ARCHIVE 



Varför bevara webben?  

Arkivlag (1990:782) 
3§ Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så 
att de tillgodoser 
 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
 
3. forskningens behov. 







Kommunalkalender 1929–2000 

Ca 500 sidor nyttig information med sakregister och personindex. 



2001 –   
  



Regionarkivets urvalspolicy  

Allt som är tillgängligt via Internet från de 
myndigheter Regionarkivet är arkivmyndighet 
för… 
  

förutom: 
 interna webbsidor 
 lösenordsskyddade webbsidor 
 databaser bakom webbformulär 



Verktyg  

• Heritrix – (W)arc 
 
• Wget  - Warc/HTML  
 
• Warcprox - Warc 
 
• Adobe Acrobat - PDF 
 
• Fireshot – Jpeg/Png/Pdf 

 
• Web Curator Tool – (W)arc 

 
• Wayback Machine – Warc replay 

 
 



Heritrix 
 
 +   Förhållandevis enkelt att installera och använda 

+   De facto standard (IA, KB, UK-webarchive m.fl. ) 
+   Mycket bra analysmöjligheter 
-    Klarar inte sidor med dynamiskt innehåll 
 

 

(Crawler) 



Wget 
 

+    Ingen installation (unix terminalapplikation) 
+    Open Source 
- Begränsade möjligheter till analys 
- Klarar inte sidor med dynamiskt innehåll 
- Mindre bra för stora webbplatser 
 

 
 
 

 
   

(Crawler) 



Warcprox  
 

- Kräver installation och konfiguration på flera ställen 
- Manuellt arbete 
- Klarar inte sidor med dynamiskt innehåll 
+   Bra för svåråtkomliga sidor bakom lösenordsskydd 
+   Open Source 
   



Adobe Acrobat 
  
 

+ Busenkelt 
 
+ Arkivsäkert format 
 
+ Fixerar utseendet 
 
- Är inte gratis 
 
- Inga länkade dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fireshot (m.fl.) 

 
+    Enkelt att installera 
 
+   Fixerar utseendet 
 
+   Arkivsäkert format  
 
-    Manuellt arbete 
 
-    Ej maskinläsbart 

 
   

Plugin för Chrome/Mozilla 



WCT Heritrix 

Lagring 

Solr Sök 

Wayback 

Regionarkivets Webbarkiv 



WCT 



WCT 
(Target Instances) 



WCT 
(Dublin Core) 

 



WCT 
(Target Summary) 

 



WCT 
(Quality Review) 

 



Wayback Machine 
 
 



Wayback Machine 
 
 



Arkivsök 
 
 





1191251477 2009-02-09 08:57:03 CET <goteborgcom> Nu är det sportlov i Göteborg. Tips på 
vad man kan göra finns på www.goteborg.com 
 
473442282407223296 2014-06-02 14:33:30 CEST <goteborgcom> Go green! You don't have to 
be a vegetarian to love the brilliant meat-free cooking at these #Gothenburg restaurants: 
http://t.co/c4sNCZBeLG 

http://www.goteborg.com


</TACK> 
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