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Vad är ArkivE?

• Arkiv i e-förvaltningen

• Ett utvecklingsprojekt som under 2013/2014 hade/har
fokus på val av format för digitala ljud- och
bildupptagningar, kontorsdokument (pdf/a) och digitala
signaturer.

• Genomförs av Divisionen för offentlig
informationshantering (DOI) i samarbete med andra
enheter inom Riksarkivet.



Bakgrund

• RA-FS 2009:1 (generella krav)
RA-FS 2009:2 (tekniska krav)

• Format saknas för vissa informationstyper (bl.a.
ljudupptagningar och rörlig bild).

• Endast ett fåtal format tas upp. Flera format finns som
uppfyller samma krav.



Problem

• Formatutvecklingen pågår ständigt

• Föreskrifter ska vara (någorlunda) bestående

• Utveckling av format bedrivs av många olika aktörer
– Både oberoende och leverantörsanknutna

• Riksarkivet kan inte validera formaten, även om vi deltar
i projekt som syftar till det
– Exempelvis PREFORMA



Frågor

• Ska Riksarkivet överhuvudtaget peka ut
format som är lämpliga format för
bevarande/framställning?

• Och i så fall hur?
Är tekniska krav det rätta verktyget?



Målet med ArkivE

• Att skapa riktlinjer som hjälper myndigheter vid
val av format (både vid framställning och
bevarande)

• Att riktlinjerna ska på sikt inarbetas i föreskrifter

• Att riktlinjerna ska

– utgå ifrån kraven på
• bevarande utan informationsförlust och
• möjlighet till återsökning enligt TF och

arkivlagen

– vara generella men så konkreta att
myndigheter kan använda dem i samband
med kravställning

– vara stabila över tid



Resultatet så långt

• Vi har identifierat några områden som har betydelse och
som ska beaktas i samband med val av format vid
överföring till bevarande och även vid framställning av
handlingar.

– informationsstyrning

– ursprungligt skick

– egenskaper hos digitala objekt och

– allmänna kriterier för val av format

• Vi har formulerat några rekommendationer



1. Informationsstyrning

• Följande grundläggande steg ska finnas i en
myndighets dokumenthanteringsprocess. Stegen
är väsentliga för att skapa kunskap om den
information som hanteras vilket i sin tur ska
ligga till grund för riktlinjer och rutiner så att
informationen också tas om hand på rätt sätt.

 Identifiera handlingstypen

 Analysera handlingstypen

 Förse handlingstypen med uppgifter

 Hantera och bevara handlingstypen



2. Ursprungligt skick

• I samband med val av format och åtgärder för bevarande ska
myndigheten göra en bedömning om informationens
ursprungliga skick kommer att påverkas av de planerade
åtgärderna (systembyte, byte av format, överföring etc.) Målet
är att handlingen/informationen från en viss tidpunkt ska kunna
bevaras oförändrat över tid, med det innehåll och tillhörande
metadata som den hade när den skapades.



3. Egenskaper hos digitala objekt

• En digital handling har en mängd egenskaper som gör
att handlingen bär och förmedlar information.
Exempelvis möjligheten att sammanställa uppgifter är
en viktig egenskap hos en Excel fil. Om vi gallrar denna
möjlighet gallras även själva ursprungliga syftet med
informationen.

• Egenskaper styrs och påverkas även av vissa
förutsättningar. Dessa kan vara rättsliga såsom
upphovsrätt eller sekretess eller verksamhetsmässiga
såsom digital miljö eller särskilda krav på utformning
och presentation.



Informationens eko-system

Exempel på urval av
de komponenter som
bevaras efter att en
analys har genomförts
och informationen
värderats.



3. Egenskaper hos digitala objekt (forts)

Riksarkivet rekommenderar därför att inför val av format

• Görs en grundlig analys av informationen för att
säkerställa de egenskaper etc. som hör till den och som
är nödvändiga att bevara om informationen ska bevaras
intakt, dvs utan informationsförlust.

• Därefter väljs det format som bäst uppfyller de
uppställda kraven.



4. Allmänna kriterier för val av format

• Riksarkivets allmänna kriterier
– följer en öppen standard och har publikt tillgängliga specifikationer,

– är leverantörsoberoende,

– är fritt från kryptering och DRM-kopieringsskydd (digital rights management),

– är vanligt förekommande bland organisationer i Sverige, och

– om möjligt är okomprimerande eller icke-destruktivt komprimerande (gäller bild,

ljud och video)

• Överlappande kriterier från andra aktörer,
exempelvis
– Library of Congress och

– projektet Coda vid LDB-centrum.



Arbetet fortsätter

• Diskuterar vidare kring riktlinjerna

• Utredning om digitala signaturer

• Läs mer på
riksarkivet.se/offentlig-forvaltning

http://www.riksarkivet.se/offentlig-forvaltning
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