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1. Organisation of the digital records work	
Organisering (D, N, S), Organisointi (F), Skipulag vörslu rafrænna gagna (I). 

Finland 

Arkivverkets organisation ändrades genom lagen om Riksarkivet som trädde i kraft den 1 januari 2017. 

Genom den nya lagen avskaffades disktriktsförvaltningen och namnet ”arkivverket” slopades. Landsarkiven 

förvandlades till verksamhetsställen inom ett nytt riksomfattande ämbetsverk Riksarkivet. 

Riksarkivet är som tidigare underställt undervisning‐ och kulturministeriet. Riksarkivets huvudsakliga 

uppgift förblir att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och 

uppgifterna i dem bevaras. 

Riksarkivet har fyra ansvarsområden: forskning och utveckling, beståndshantering, informationsservice 

samt administration. Ansvarsområdet för forskning och utveckling har bl.a. till uppgift att inom ramen för 

Riksarkivets kompetens styra den offentliga förvaltningens elektroniska dokumenthantering. 

Ansvarsområdet ansvarar också för utformningen av Riksarkivets gallringsstrategi och gallringspolitik, 

norm‐ och informationsstyrning samt för samordningen av elektroniska tjänster. Ansvarsområdet 

samordnar beredningen av Riksarkivets föreskrifter och ansvarar för beredningen av gallringsbeslut och 

beslut som gäller förvaringsformen för handlingar som ska förvaras varaktigt. Planeringen av 

förverkligandet och rutinerna för förtecknande och beskrivning samt övrigt metadataarbete som anknyter 

till dem hör till ansvarsområdet för beståndshantering. Till beståndshanteringens uppgifter hör 

upprätthållandet av Riksarkivets informationsresurser, dvs. arkivdatabaserna Vakka och Aarre samt 

Digitalarkivet, och Riksarkivets digitaliseringsverksamhet. 

Riksarkivet publicerade i början av 2016 en generell strategi som omfattar femårsperioden till år 2020. 

Enligt strategin främjar Riksarkivet e‐arkivering inom den offentliga förvaltningen och deltar aktivt i 

utvecklingen av lösningar för varaktig förvaring. Se även kapitlet 4. Appraisal.  

År 2015 beslöt undervisnings‐ och kulturministeriet att arkivverket måste köra ner VAPA‐tjänsten som 

användes för mottagning och förvaring av statsförvaltningens digitala material. Ministeriets beslut 

verkställdes våren 2016. Undervisnings‐ och kulturministeriet beslöt att det nationella digitala bibliotekets 

system för långsiktigt digitalt bevarande (NDB‐LDB) ska tas i bruk (se kapitlet 8 Long term preservation).  

Hösten 2015 tillsatte finansministeriet med stöd från undervisnings‐ och kulturministeriet en arbetsgrupp 

för att klarlägga en gemensam servicehelhet för arkiveringen och förvaringen av elektroniskt 

myndighetsmaterial (SAPA) inom den offentliga förvaltningen. I planeringen utnyttjades erfarenheterna av 

utvecklingen av arkivverkets VAPA‐tjänst och undervisnings‐ och kulturministeriets LDB‐tjänst samt 

befintliga finländska och utländska modeller.  

Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport sommaren 2016 och ansåg att kraven på varaktig förvaring av 

elektroniskt material av handlingskaraktär på kort sikt kan mötas genom att utveckla NDB‐LDB‐tjänsten. En 

lösning som medger mer omfattande funktioner är SAPA‐tjänsten som kommer att utvecklas i framtiden 

och kan utnyttja NDB‐LDB‐tjänsten för förvaring av material. Avsikten är att den offentliga förvaltningens 

organisationer med hjälp av SAPA‐tjänsten ska kunna sköta sina lagstadgade förvaringsskyldigheter och 

effektivisera öppenheten hos och tillgängligheten till förvaltningens material. 
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Undervisning‐ och kulturministeriet har ännu inte meddelat något beslut om finansieringen av SAPA‐

tjänsten för åren 2018‐2019.  

Danmark   	 	 	 	 	 	
Rigsarkivet er den overordnede organisation på arkivområdet i Danmark. Rigsarkivet er landsdækkende og 

består af tre søjler: Indsamling og Bevaring (IB), Brugerservice og Formidling (BF), Administration og 

Økonomi (AØ).  Se organisationsdiagram her:  

https://www.sa.dk/da/om‐rigsarkivet/organisation/organisationsdiagram/ 

Arbejdet med at identificere, modtage, bevare og oparbejde digitale arkivalier er placeret i IB‐søjlen. 

Kontakten til myndigheder med henblik på bevaring/kassation, godkendelse af it‐systemer samt 

afleveringsforberedelse ligger i ”Indsamlingsområdet” (IO) , som ledes af Mette Hall‐Andersen. IO arbejder 

også med indsamling og bevaring af private digitale arkivalier Digital bevaring ligger i området ”Digital 

Bevaring og Oparbejdning” (DBO), som ledes af Jan Dalsten Sørensen. DBO har ansvaret for: 

 

●        udvikling af metoder, standarder og vejledninger 

●        modtagelse, test og bevaring 

●        oparbejdning  

●        vidensindhentning og ‐bearbejdning 

●        opgaver i forhold  l udviklingen inden for digital forvaltning, herunder udarbejdelse af 

høringssvar, deltagelse i arbejdsgrupper og andre fora, hvor udviklingen kan få arkivmæssig 

betydning 

Formidling af digitale arkivalier er placeret i søjlen ”Formidling og Brugerservice”, der bl.a. har ansvaret for 

at stille data til rådighed, enten via tilgængeliggørelsesprogrammet Sofia, der kan tilgås på nettet eller ved 

udlevering af arkiveringsversioner til forskerens egen viderebearbejdning.  

Det tidligere Dansk Data Arkiv er ikke længere en selvstændig enhed, og DDAs funktioner ift. lokalisering, 

modtagelse, oparbejdning og tilgængeliggørelse af forskningsdata er nu lagt sammen med tilsvarende 

funktioner i forhold til forvaltningens data. Eksempelvis er 4 oparbejdere, 1 datamanager og 2 studenter fra 

det tidligere DDA nu en del af DBO. DDA‐navnet har i en periode levet videre som et område/en sektion i 

Brugerservice og Formidling, men denne hedder nu Digital Service (DS). Dette område har ansvaret for 

tilgængeliggørelse og formidling af digitalt skabte data, uanset om der er tale om forskningsdata eller data 

fra myndigheder eller andre arkivskabere.  

Systemudvikling, både af værktøjer og programmer til digital bevaring og til understøttelse af Rigsarkivet 

opgaver i øvrigt, herunder navnlig arkivdatabasen Daisy samt crowdsourcing, er samlet i en særlig 

udviklingssektion, ITU. 
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Rigsarkivet hører under Kulturministeriet. Der indgås normalt 4‐årige rammeaftaler, som fastlægger 

overordnede mål for udvikling, produktivitet osv. Den eksisterende rammeaftale er dog kun en to‐årig 

aftale for perioden 2017‐18. Aftalen kan findes her:  https://www.sa.dk/wp‐

content/uploads/2017/01/Rammeaftale‐2017‐2018.pdf 

Island 

I 2005 underskrev Islands Nationalarkiv (IN) og Statens Arkiver (SA) en samarbejdskontrakt på 

arkivområdet. Den sikrer IN ret til brug af danske regler og programmer til langtidsopbevaring og 

håndtering af elektroniske arkivalier. I året 2010 blev der oprettet i IN et værksted til håndtering af 

elektroniske afleveringer. 

National Archives of Iceland (IN) accepts digital data from the government and municipalities which do not 

deliver to municipal archives. Acquisition and access department accepts digital deliveries and there are 

two employees working in accepting digital deliveries. IN sets rules for record management for authorities 

based on laws about public archives. IN recently reviews their rules for notification of IT‐systems but those 

rules haven‘t been implemented yet. Currently IN is working on reviewing their rules about deliveries (i.e. 

creation of archiving versions).  IN assists the Reykjavik Municipal Archives in reviewing notifications for 

Reykjavík City. 

Sverige  	 	 	 	 	 	 	
2012 infördes en ny organisation, något modifierad 2016, som nu består av 4 divisioner och en avdelning 

under riksarkivarien. Det är del av en matrisorganisationen med ett antal fastställda processer. Regionala 

Divisionen består av landsarkiven och Nationella Divisonen består av 3 avdelningar i Stockholm d.v.s. 

Marieberg, Arninge och Krigsarkivet. Administrativa divisionen inbegriper också kommunikation och juridik. 

Divisionen för Verksamhetsstöd (DVS) är tekniskt inriktad och inbegriper också avdelningarna SVAR (digitalt 

tillhandahållande) och MKC(skanning) i Västernorrland. Slutligen finns direkt under riksarkivarien Avdelning 

för offentlig informationshantering(OFI).  

Hanteringen av digitala arkiv sker främst inom Divisionen för Verksamhetsstöd (DVS). Där finns Enheten för 

ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE), vilken består av funktionerna Elektroniska arkiv (ElArk) och Ljud och 

Bild (L&B). Dessa två sköter det löpande mer tekniskt inriktade arbetet med leveranser, bevarande och 

utlämnade av elektroniska arkiv respektive digitala ljud‐ och videomaterial. Ljud och Bild utför också 

digitalisering/konvertering av analogt och digitalt audiovisuellt material. Inom DVS finns också IT‐

avdelningen med Sektionen för samordning‐ och utveckling (SOU) som arbetar med systemutveckling av 

tekniska hjälpmedel för hantering av elektroniska arkiv liksom utveckling av andra system som den 

Nationella Arkivdatabasen (NAD) och arkivinformationssystemet ARKIS. 

OFI hanterar också frågor som berör digitala arkiv. Avdelningen består av två enheter: UTU (enheten för 

utredning och utveckling) och Tillsynsenheten. UTU utarbetar myndighetsspecifika föreskrifter om gallring 

och annan arkivhantering (RA‐MS). UTU utreder, normerar och främjar även frågor som berör IT, 

arkivbildningen hos myndigheter och den offentliga sektorn samt bevarande, såsom val av format, 

informationsåtkomst och elektroniska signaturer, genom föreskrifter (RA‐FS), rapporter, vägledningar och 

kurser.  

Tillsynsenheten inom OFI kontrollerar statliga myndigheters arkivhantering och ger råd. Man har ingen 

expertfunktion för digitala arkiv. 
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Det övergripande ansvaret för leveranser, även digitala, ligger hos avdelningar inom Regionala och 

Nationella division. Där ligger också informationsansvaret för digitala handlingar, inbegripet bland annat 

sekretessbedömningar och vissa icke‐tekniska leveranskontroller.  

Ett organisationsschema finns på: http://riksarkivet.se/organisation 

18 oktober 2017 meddelades det att en delvis förändrad organisation kommer att införas 1 januari 2018. 

Förnyade organisatoriska begrepp ska användas, högsta nivån kommer inte heta division utan avdelning 

och avdelningar byter i allmänhet namn till enheter. Processtyrningen och matrisorganisationen tas bort. 

Huvudprocesserna byter namn till verksamhetsgrenar och fördelas ansvarsmässigt mellan olika 

avdelningschefer. 

Norge   

I 2016 ble hele Arkivverket omorganisert. Omorganiseringen ble gjort gjeldende fra 1. november, men en 

del punkter først og fremst rundt økonomi, ble gjort gjeldende først fra årsskiftet 2016/2017. Alle ansatte i 

Riksarkivet og de åtte statsarkivene er nå plassert i seksjoner og avdelinger direkte i Arkivverket, delvis med 

unntak for de åtte statsarkivar‐stillingene som fortsatt har beholdt noen regionale oppgaver i sitt distrikt. 

Det er gjort endringer i avdelingsstrukturen (som tidligere fantes i Riksarkivet), slik at det nå er tre 

fagavdelinger: 

 Innovasjon som ikke har noe direkte fagansvar, men mer er en utvikling og planleggingsavdeling, 

 Forvaltning, som har ansvar for tilsyn, bevaringsvurdering og innhenting av arkiver, og 

 Publikum, som har ansvar for langtidslagring og brukertjenester på mottatte arkiver. 
I utgangspunktet er det ikke skilt (ihvertfall organisatorisk) mellom tradisjonelle papirarkiver og digitale 

arkiver. 

I praksis betyr dette at det er to seksjoner i avdelingen Forvaltning som har ansvaret for digitale arkiver 

inntill de er mottatt og godkjent. Seksjon Bevaringsvurdering og privatarkiv har ansvar for tilsyn og 

bevaringsvurdering, og Seksjon Avlevering har ansvar for mottak av digitale arkiver og godkjenning av disse. 

Begge seksjoner vil på sine ansvarsområder være ansvarlig for faglige spørsmål. I tillegg har Seksjon 

Dokumentasjonsforvaltning ansvar for Noark‐standarden med godkjenning av arkivløsninger i henhold til 

den til enhver tid gjeldende versjon av Noark, og spørsmål knyttet til denne samt mer generelt om 

dokumentasjonsforvaltning som sådan. 

Når et digitalt arkiv er godkjent for mottak, går ansvaret over til avdeling Publikum og seksjon Depot1. 

Denne seksjonen har ansvaret for langtidslagring og oppdatering av metadata om de digitale arkivene, samt 

tilrettelegging for tilgjengeliggjøring. Også ansvaret for pakkestandarder og å svare på faglige spørsmål 

rundt disse og langtidslagring er lagt til denne seksjonen. Tilgjengeliggjøringen er det seksjon 

Tilgjengeliggjøring som har ansvaret for. 

Det er seksjon Arkiv og IT‐utvikling i avdeling Innovasjon som er ansvarlig for utvikling av 

programmer/applikasjoner som skal utvikles. Hver enkelt seksjone er dog selv ansvarlig for 

kravspesifikasjoner av systemene. 
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2. Laws and regulations  
Lovgivning og regelværk (D), Lainsäädäntö ja standardit (F), Lög og reglur (I), Lovverk og standarder (N), 

Lagstiftning (S). 

Finland 

Undervisnings‐ och kulturministeriet tillsatte 19.3.2013 en arbetsgrupp för att utreda de viktigaste 

revideringsbehoven i arkivlagen och ‐förordningen samt för att lämna förslag till en ny lagstiftning före 

utgången av 2014. Det långa beredningsarbetet ledde ännu inte till genomförandet av en helhetsreform av 

lagstiftningen. Arbetet resulterade dock i en proposition till riksdagen om lagen om Riksarkivet och ändring 

av arkivlagen. Den nya lagen om Riksarkivet (1145/2016) och ändringar av arkivlagen (1146/2016) trädde i 

kraft 1.1.2017.  

Riksarkivets befogenheter i samband med den elektroniska dokumenthanteringen baserar sig framför allt 

på arkivlagen (831/1994) samt lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 

(13/2003). Vid förverkligandet av sina uppgifter måste Riksarkivet beakta också annan lagstiftning som 

berör verksamheten, t.ex. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt 

förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999). 

I ändringen till arkivlagen (1146/2016) gavs en ny bestämmelse (14 §) om att Riksarkivet har rätt att 

bestämma om förstöring av originalexemplaren av handlingar som Riksarkivet har bestämt att ska bevaras 

varaktigt och som överförts till elektronisk form. Enligt lagen får originalexemplaret av en handling 

förstöras genom Riksarkivets beslut om detta kan ske utan att bevarandet av integriteten för eller 

konstaterandet av autenciteten av handlingen eller av uppgifterna i den äventyras och utan att handlingens 

kulturhistoriska värde eller juridiska bevisvärde minskar.   

Reformarbete i lagstiftning om informationshantering 

Finansministeriet tillsatte i november 2016 en arbetsgrupp som under året 2017 utredde utvecklandet av 

lagstiftningen som gäller informationshanteringen. Arbetet hade ett samband med det nationella 

verkställandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning samt regeringens spetsprojekt för smidigare 

författningar. 

Arbetsgruppen framför i sin rapport som utkom i september 2017 betydande förslag till utveckling av den 

allmänna lagstiftning som gäller informationshanteringen. De viktigaste bestämmelserna borde enligt 

arbetsgruppens uppfattning koncentreras till en allmän lag om informationshanteringen inom den 

offentliga förvaltningen som är förenlig med livscykelmodellen för information. Enligt arbetsgruppen bör 

också regleringen av registrering, förvaring och arkivering förnyas. 

Lagberedningen fortsätter i enlighet med regeringens målsättningar utifrån arbetsgruppens arbete så att en 

regeringsproposition kan överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2018. Målet är att en ny allmän lag 

om informationshantering skulle träda i kraft vid ingången av 2019. För tillfället är arbetsgruppens rapport 

på remiss. 

Danmark 	 	 	 	 	 	 	 		
Digitale (eller elektroniske) arkivalier er naturligvis nævnt i både arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 

28. september 2016) og arkivbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige 

arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed), men de væsentligste regler fremgår af bekendtgørelsen 

om arkiveringsversioner samt cirkulærerne om anmeldelse og godkendelse. 
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 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner 

1. september 2010 trådte bekendtgørelse om arkiveringsversioner i kraft. Bekendtgørelsen (bek. nr. 1007 af 

20. august 2010) afløste den hidtidige bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om aflevering af 

arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer.  

En arkiveringsversion (eller SIP i OAIS‐terminologi) i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, 

skal være i relationel form, med XML‐opmærkede data. Statens Arkiver har i den forbindelse valgt at 

implementere en dansk variant af SIARD‐formatet for systemuafhængig arkivering af relationelle databaser, 

som er udviklet af forbundsarkivet i Schweiz. 

TIFF er fortsat det primære arkivformat for dokumenter, da det er særdeles velegnet til langtidsbevaring. 

For en række dokumenttyper, f.eks. tegninger, kort og foto, er det dog muligt at opnå en pladsbesparelse 

ved at vælge at aflevere dokumenterne i JPEG‐2000. Statens Arkiver finder fortsat, at der er så store 

problemer med PDF/A, at det ikke kan anvendes om format til langtidsbevaring af digitale dokumenter. 

I bekendtgørelsen er der endvidere indarbejdet et krav om, at myndigheder, som er i besiddelse af 

bevaringsværdigt audiovisuelt materiale i analog form, er forpligtede til at digitalisere dette i et af 

bekendtgørelsens formater inden aflevering til offentligt arkiv. 

Bekendtgørelse og vejledning, herunder et eksempel på arkiveringsversion til download, findes her: 

https://www.sa.dk/da/offentlig‐forvaltning/statslige‐myndigheder/aflevering‐it‐systemer/ 

Forskningsdata/surveydata fra statistikprogrammer afleveres i produktionsformat og arkiveres i SPSS og 

som kommasepareret tekstfil. De væsentligste datasæt oparbejdes iht. dokumentationsstandarden DDI‐L. 

Rigsarkivet arbejder på en ny bekendtgørelse, som specificerer et systemuafhængigt, tekstbaseret 

afleveringsformat for forskningsdata, der er skabt i statistikprogrammer. Efterfølgende vil Rigsarkivet 

konvertere data til en arkiveringsversion i relationel struktur. Den nye bekendtgørelse har netop været i 

offentlig høring og forventes at træde i kraft sommeren 2018. 

Island 

Den 12. september 2008 blev arkivloven ændret således at man fik ændret på definitionen af dokument og 

tidsgrænser på afleveringsfristen, således at den passer til det digitale. Loven åbner som sagt for at 

elektroniske arkiver kan nu afleveres til Nationalarkivet 5 år gamle eller yngre. Og at de bliver tilgængelige i 

arkivet da de bliver 30 år gamle. Arkivloven blev også ændret således at den nu gælder også elektroniske 

dokumenter. I 2009 og igen i 2010, med lille ændring, udgav IN regler om ESDH systemer, om elektroniske 

registre og regler om de tekniske specifikationer om aflevering af elektroniske data. Disse regler er de 

samme som de danske regler. I februar 2014 udgav IN ny regler om aflevering af elektroniske data som er 

de samme som de danske gældende regler om aflevering. 

Ny arkivlov blev vedtaget på Altinget i maj 2014. Arkivloven har ingen stor indvirkning på bevaring af 

elektroniske data. 

We have been reviewing rules for noticiation of IT‐systems and rules about deliveries of archiving versions 

but they haven’t been implemented yet. 
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Sverige	 	 	 	 	 	 	 	
Arkivverksamheten i offentlig sektor regleras, i Sverige, i första hand genom arkivlagen (1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446). Lagstiftningen vilar ytterst på 2 kap tryckfrihetsförordningens (1949:105) 

bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Den enskilda sektorn omfattas av 

regelverket endast i de fall arkivbildaren förvarar allmänna handlingar. 

Arkivverksamheten påverkas också av annan lagstiftning som offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400), 

personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) och olika registerförfattningar som kompletterar PuL. EU:s 

dataskyddsförordning medför att det pågår lagstiftningsarbete med en kompletterande dataskyddslag och 

anpassningar av registerförfattningar. Rättsläget sammanfattas i Geijer m.fl. Arkivlagen En kommentar, 

2013. (Upplaga 1:2 är under arbete)   

Ändringen av EU:s PSI‐direktiv och den svenska PSI‐lagen har lett till att Riksarkivet har fått ansvaret för en 

gemensam portal och att föreskriva om hur myndigheterna ska informera om de handlingar som de kan 

tillhandahålla för vidareutnyttjande. Arbetet bedrivs i ett tidsbegränsat projekt 2016‐2018. 

Med stöd i arkivförordningen utfärdar Riksarkivet föreskrifter på arkivområdet för statliga myndigheter. De 

generella föreskrifterna (RA‐FS) är bindande för alla statliga myndigheter. De myndighetsspecifika 

föreskrifterna (RA‐MS) gäller en viss myndighet eller grupp av myndigheter. 

Föreskrifter om elektroniska handlingar, RA‐FS 2009:1‐2, trädde i kraft den 1 juli 2009. Föreskrifterna 

ersatte RA‐FS 2003:1‐3. I RA‐FS 2009:1 ställs bl.a. krav på att varje myndighet upprättar en strategi för 

bevarande av sina elektroniska handlingar. I strategin ska myndigheten ange vilka åtgärder den har tänkt 

vidta för att säkerställa bevarandet. Bl.a. ska myndigheten ta ställning till vilka format den tänker tillämpa 

för långsiktigt bevarande och när överföringen ska ske. I de fall det är möjligt ska myndigheten redan vid 

framställningen ge handlingarna ett lämpligt bevarandeformat. I de tekniska kraven, RA‐FS 2009:2, anges 

lämpliga bevarandeformat för olika typer av elektroniska handlingar, med hänvisning till standarder. 

Format för digitalt ljud och video ingår inte i de föreskrifterna, 

men det förekommer reglering i RA‐MS. RA‐FS 2009:1‐2 omfattar även krav vid överlämnande till 

arkivmyndighet, men målet med föreskrifterna är att bevarandet ska säkerställas redan då handlingarna 

befinner sig i verksamheten hos en myndighet. Inom FoU‐projektet Arkiv i e‐samhället pågår arbete med e‐

signaturer och format som PDF/A m.fl. 

Föreskrifterna om nya arkivredovisningsprinciper, RA‐FS 2008:4, trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Föreskrifterna är en ändring av de allmänna föreskrifterna om arkiv hos statliga myndigheter (RA‐FS 1991:1, 

ändr. 1997:4). De nya reglerna innebär att myndigheternas handlingar ska klassificeras och förtecknas efter 

processerna i myndigheternas egen verksamhet. Arkivredovisningen bör så långt möjligt integreras med 

system för ärendehantering. Föreskrifterna är medieoberoende. Riksarkivet bidrar med utbildningar för 

myndigheter och en regelkommentar till föreskrifterna har tagits fram. Senast den 1 januari 2014 ska 

myndigheterna ha avslutat arkivredovisningen enligt de tidigare bestämmelserna. Handlingar tillkomna 

efter 1 januari 2013 ska redovisas enligt de nya reglerna. 

Norge 

Grunnlaget for vår virksomhet er Arkivloven (126/1992), http://www.lovdata.no/all/nl‐19921204‐126.html, 

dernest Forskrift for offentlige arkiver (arkivforskriften) (1193/1998), http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk‐

19981211‐1193.html, og under denne igjen Riksarkivarens tekniske og arkivfaglige bestemmelser om 
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behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift) (1566/1999), http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk‐

19991201‐1566.html. Viktigst for oss i de sistnevnte er kapittel VIII: Bestemmelser om elektronisk 

arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket, til daglig kalt 

Avleveringsbestemmelsene: http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk‐19991201‐1566.html#map058, og kapittel 

IX: Bestemmelser om elektronisk arkivering av saksdokumenter: http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk‐

19991201‐1566.html#map059. 

Regjeringen nedsatte høsten 2017 et lovutvalg som har som mandat å komme med forslag til en ny 

arkivlov. Innstillingen skal være ferdig første halvår 2019. 

Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er under revisjon. De har vært gjennom en omfattende høring av 

arkivforskriften og det forventes at den justerte forskriften publiseres rundt årsskiftet 2017/2018. 

Hovedfokus i revisjonsarbeidet har vært forenkling og tilpassing av forskriften slik at den bedre legger til 

rette for digitalisering av saksbehandling, journalføring og arkivering i norsk offentlig forvaltning. Særlig har 

det vært mye fokus rundt regulatoriske hindre mot å ta i bruk skytjenester som innebærer lagring av arkiv i 

utlandet. 

Arbeidet med Riksarkivarens forskrift har også vært en regelteknisk opprydning i gjeldende rett, samt 

enkelte materielle endringer. Arkivverket har mottatt 74 høringsinnspill, hvorav hele 70 instanser hadde 

merknader. Mange av høringsinstansene sier de er fornøyde med ny forskriftsstruktur. Flere gir uttrykk for 

at dette var en etterlengtet høring, men at de gjerne skulle sett at vi gjorde en større materiell opprydning. 

Mange har synspunkter på reglene om internkontroll, arkivlokaler og behandling av arkivdokument. I tillegg 

er det kommet flere innspill med ulike synspunkter på forskjellen mellom reglene for statlig og kommunal 

sektor, med mer. Arbeidet skal avsluttes høsten 2017.  

Norge har hatt en standard for elektroniske journaler helt siden 1984 (Noark 1, 2 og 3). Fra 1999 (Noark‐4) 

har standarden også omfattet sakarkivsystemer med elektroniske dokumenter (dvs. helelektronisk arkiv). 

Seneste versjon, Noark‐5, versjon 4 ble publisert 10. oktober 2016: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig‐forvaltning/Noark/Noark‐5 (se mer under punkt 3). 

Hovedendringer i forrige versjon var Tjenstegrensesnitt og Virskomhetsspesifikke metadata, samt innføring 

av endringsloggg. Tjenstegrensesnittet går i korthet ut på en tilpasning av Noark‐standarden til modeller for 

tjenesteorientert arkitektur (SOA). Endringene i siste versjon er stort sett av teknisk art, opprydding og 

justering av krav.  

Arbeidet med en mer omfattende revisjon av Noark‐standarden er så smått påbegynt. Hensikten er å kjøre 

standarden lettere tilgjengelig for brukerne og fjerne unødvenige krav og kapitler. En gjennomgående 

evaluering av selve standarden og godkjenningsordningen til Noark 5 er også på trappende.  

Det norske arkivinformasjonssystemet Asta (versjon 5) er basert på standarden ISAD(G). Det er etablert en 

felles løsning for å eksportere data fra lokale Asta‐installasjoner til nasjonal arkivdatabase med 

bestillingsfunksjon. (Se http://www.arkivportalen.no ) 

Arkivverket benytter standarden ADDML for å beskrive avleveringer/deponeringer som Arkivverket mottar 

og lagrer. Standarden er utviklet av Arkivverket selv og benyttes i dag også av det svenske Riksarkivet og 

det finske riksarkivet. Gjeldende versjon av ADDML er 8.3. Det er imidlertid få forskjeller mellom versjon 8.2 

og 8.3. Standarden brukes i dag i versjonene 7.3 hos noen arkivskapere og andre arkivvirksomheter. Disse 

beskrivelsene bør konverteres til versjon 8.3, Standarden er sentral som et hjelpemiddel for å teste 
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datasett mot hva de faktisk skal inneholde. Riksarkivet bruker programvaren Arkade  for testing av 

datasett. Gjeldende versjon er "Arkade 4". "Arkade 5" ble lansert første halvår 2017 og kan teste flere 

varianter av arkivuttrekk. 

 

3.	Metadata	standards	and	specifications	
Metadatastandarder og specifikationer (D), 

Danmark 

Danmark har ingen formelle krav til metadatastandarder i forvaltningen. Principielt skal offentlige 

myndigheder kunne udveksle data i overensstemmelse med fastsatte metadatmodeller for eksempelvis sag 

og dokument, men modellerne har ingen praktisk betydning for Rigsarkivet.  

Island 

Som Danmark 

Sverige 

Under 2016 pågick via Internationella arkivrådet (ICA) slutarbetet med Records in Context (RiC) och texten 

släpptes på remiss. Under våren 2017 kommer den tillhörande ontologin att skickas på remiss. Om denna 

standard kommer att införas i vårt egna system är för tidigt att kunna uttala sig om. 

Arbetet med metadatastandarderna PREMIS och METS innehåller just nu enbart underhåll. Arbete med nya 

versioner är inte planerade just nu. 

Arbetet med arkivredovisningsstandarderna EAC‐CPF och EAD utförs sedan augusti 2016 av en 

standardgrupp inom Society of American Archivists (SAA). Samtliga utbytesformatsgrupper har slagits ihop 

till en och samtidigt har man behållit att det är en internationell grupp med bland annat en europeisk 

ordförande i samarbete med en från SAA. Rapport från det senaste årliga mötet finns här: 

https://riksarkivet.se/Media/pdf‐filer/doi‐t/Reserapport_Society_of_american_archivist_2017‐07‐23‐‐

29_Portland.pdf. 

EU‐projektet E‐ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) som Riksarkivet deltagit i via 

ES Solutions med en standardexpert och med en deltagare i arkivrådgivningsgruppen har slutförts och 

resultatet överlämnades till EU sista januari 2017. Resultatet fördelas på DLM Forum, Open Planets 

Foundation och den nystartade DLM Forum Archival Standards Board för att säkerställa projektresultatets 

fortlevnad. 

Norge 

Arkivverket i Norge benytter fremdeles de samme metadatastandarder som i forrige statusrapport. Det vil 

si at Noark‐standarden benyttes for dokumentasjonsforvaltning (records management). Spesielt definerer 

Noark metadata (semantikk, syntaks og struktur) som avleveres til Arkivverket. For materiale som ikke 

følger Noark, benyttes tabellstrukturer beskrevet i ADDML. 

Selv om det ikke hører hjemme her, kan nevnes at Arkivverket er i ferd med å ferdigstille en standard API 

for utveksling av metadata og innhold mellom systemer som støtter Noark 5 og virksomhetssystemer.  

For avlevering (transfer), bevaring og tilgjengeliggjøring benyttes de OAIS‐baserte informasjonspakkene SIP, 

AIP, og DIP. I tillegg benyttes AIC (Archival Information Collection) som samler forskjellig generasjoner av 
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samme materiale, f.eks. som en følge av filformatkonverteringer. Det finnes én AIP for hver generasjon. 

Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for å benytte AIC‐er i E‐ARK, som heller opererer med ulike 

”representasjoner” innenfor samme AIP. Siden hver AIP i Norge består av én fil i tar‐format, vil det bli 

uhensiktsmessig store filer dersom vi skulle benytte representasjonene i E‐ARK AIP. Vår spesifikasjon 

opererer også med AIU‐er (Archival Information Unit), som benyttes ved mindre endringer av 

bevaringsmetadata for en AIP, og som inkluderes i neste generasjon av AIP‐en. De siste benyttes antakelig 

litt avvikende fra det var hensikten med dem i OAIS. 

Vi er ennå ikke kommet særlig langt med tilgjengeliggjøring og generering av DIPs. 

Inne i pakkene benyttes DIAS‐prosjektets spesialiseringer av METS for den overordnede organiseringen av 

informasjonspakkene og PREMIS for metadata om depot‐operasjoner. EAD og EAC‐CPF benyttes uten 

modifikasjoner for arkiv‐ og aktørbeskrivelser. 

Disse standardene er svært lik de svenske, og vi hadde god hjelp av det svenske riksarkivet og Karin 

Bredenberg ved utarbeidelsen av dem. 

Arkivverket er for øvrig i startfasen av et arbeid med å beskrive våre datasett i DCAT (Data Catalog 

Vocabulary) for delingsformål. 

4. Records management 
Sags‐ og dokumenthåndtering (D), Asiakirjahallinto (F), Skjalastjórn (I), Elektronisk arkivdanning (N), 

Ärende‐ och dokumenthantering (S). 

Finland 

Records management samt förvaring och avhändande 

Inom det elektroniska verksamhetsområdet bestämmer Riksarkivet om behandlingen, hanteringen och 

förvaringen av dokumentär information genom SÄHKE2‐normen, som publicerades år 2009. Målet är att 

erbjuda arkivbildarna en helhet för den elektroniska kommunikation, som sträcker sig från den elektroniska 

arkivbildningen till överföringen av handlingarna till Riksarkivet och den varaktiga förvaringen. Principerna 

ska tillämpas inom den offentliga förvaltningen och ska stödas av ändamålsenliga tekniska lösningar. 

Den proaktiva hanteringen av de elektroniska handlingarnas hela livcykel är central i SÄHKE2‐normen. 

SÄHKE2 inte bara fastställer förutsättningarna för långtidsbevarande av handlingar, utan möjliggör också 

utvecklingen av organisationens elektroniska processer. Att de metadata vilka styr livscykeln för 

informationen av handlingskaraktär automatiskt produceras av ett eABP‐system och lagras i 

informationssystemen är grundvalen för SÄHKE2‐normen. Det finns certifieringskriterier i tre olika 

kategorier: 1) för e‐ABP‐system, 2) operativa datasystem (ärendehanteringssystem) och 3) arkivmoduler.  

Åren 2014‐2015 var målet att uppdatera SÄHKE2‐normen, men arbetet avbröts år 2015. Därefter har 

giltighetstiden för SÄHKE2‐normen förlängts till och med 31.12.2017.  

SÄHKE2‐standarden och kvalitetskontrollen vid leverans definierar hur de digitala handlingarnas evidens, 

autenticitet, integritet och förståelighet bevaras. Alla handlingar bevaras i AIPs, arkivpaket, som innehåller 

en eller flera handlingar. Arkivpaketet innehåller alla metadata, som hänför sig till handlingarna inkluderade 

i paketet. Om ändringar till sådana metadata, t.ex. rättelse av fel, utförs i systemet propageras dessa 
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ändringar med tillhörande ändringsinformation till arkivpaketet. Arkivpaketet är så uppbyggt att man 

utgående från det kan återskapa de bevarade digitala handlingarna. Denna funktion finns dock inte, utan 

måste tas fram vid behov, eftersom denna kontext inte kan förutspås. 

Riksarkivet och JHS‐rekommendationer 

JHS betyder Julkishallinnon suositus på finska, en rekommendation för den statliga och kommunala 

förvaltningen. Med JHS‐rekommendationerna syftar man att förbättra kompatibiliteten mellan olika 

datasystem jämte innehållande information, skapa förutsättningar för en av förvaltnings‐ och sektorgränser 

oberoende utveckling av funktioner att effektivisera utnyttjandet av befintlig information samt att 

minimera överlappande utvecklingsarbete. Kraven som uppställs i JHS‐rekommendationerna är inte 

obligatoriska för organisationerna inom den offentliga förvaltningen. 

JHS ‐rekommendationerna godkänns av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga 

förvaltningen JUHTA och utarbetandet av dem styrs av delegationens JHS‐sektion. Delegationen är 

utnämnd av finansministeriet.   

År 2015 publicerades inom JHS‐systemet en rekommendation (JHS 191) för strukturen för en 

eABP/informationsstyrningsplan. I rekommendationen definieras strukturen för de planer för 

informationsstyrning vilka upprättas inom den offentliga förvaltningen. Syftet med rekommendationen är 

att standardisera informationsstyrningsplanerna som upprättas inom den offentliga förvaltningen, samt 

metadata och värdemängder som används i planerna. Strukturen för informationsstyrningsplanen och dess 

obligatoriska metadata, vilka definieras i rekommendationen, fyller de krav som uppställs i Riksarkivets 

SÄHKE2‐bestämmelse. 

Därutöver har Riksarkivet deltagit i förberedningen av en JHS rekommendation för registermetadata. Målet 

är att rekommendationen kan tas i bruk i början av år 2018.  

Danmark   	 	 	 	 	 	
I Danmark er arbejdet med at lave offentlige standarder for sags‐ og dokumenthåndtering (records 

management) principielt henlagt til Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet. Det er dog ikke et 

område, hvor der aktuelt er nogen særlig udvikling, og selv om de udviklede standarder for bl.a. metadata 

om sager og dokumenter principielt er obligatoriske har de ingen praktisk betydning for myndighedernes 

arkivdannelse. Der er et arbejde i gang for at opdatere standarderne, men der er endnu intet resultat. 

 Rigsarkivets egne regler for arkivdannelse findes i cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 om anmeldelse og 

godkendelse af statslige myndigheders it‐systemer. 

Cirkulæret betyder, at statslige myndigheder skal anmelde nye it‐systemer til Rigsarkivet. Rigsarkivet 

foretager herefter en bevaringsvurdering. De systemer, der vurderes at komme til at indeholde 

bevaringsværdige data, skal herefter gennemgå en godkendelsessagsbehandling, hvor en arkivar vurderer, 

om der kan produceres en arkiveringsversion i relationel struktur fra det pågældende system.  

Tidligere var det kun sags‐ og dokumenthåndteringssystemer, der skulle gennemgå en godkendelse. Det 

viste sig imidlertid, at der også ofte var problemer ved udtræk af data fra fagsystemer uden dokumenter. Vi 

fandt derfor, at det var hensigtsmæssigt at udvide kravet om godkendelse til alle systemer, uanset om de 

indeholder dokumenter eller ej.  



14 
 

For it‐systemer med dokumenter indførte vi med cirkulæret i 2013, at der efter to års brug skal 

gennemføres et tilsyn, hvor vi følger op på myndighedernes kvalitetssikring, brug af instruks osv. 

Island 

IN har kontaktet fleste leverandører og informeret dem om de love og regler som gælder om digitale 

arkiver/data og på den måde prøvet at øge muligheder for at få gode afleveringer/udtræk af digitale arkiver 

i fremtiden.  

I februar og marts 2012 lavede Islands Nationalarkiv en undersøgelse om arkivering hos de statslige 

myndigheder i Island. En rapport om undersøgelsen blev udgivet i 2013. Undersøgelsen blev fremsat i 14 

punkter og bestod af 49 spørgsmål. Formålet med undersøgelsen var at indhente oplysninger om den 

almene tilstand i statens arkiveringsforhold, omfang af papirdokumenter hos myndighederne, omfang og 

antal af digitale it‐systemer, en oversigt over de enkelte myndigheders arkivering og at indhente 

oplysninger om hvordan Nationalarkivets regler og vejledning bliver modtaget og behandlet af de enkelte 

myndigheder. Nationalarkivet fik også oplysninger om antal og type it‐systemer som er i brug.  Det var en 

overraskelse at kun 55% af myndighederne svarede at de havde elektroniske databaser i deres virksomhed. 

Således sagde 45% af de statslige institutioner, at de ikke brugte nogen elektroniske databaser i deres 

virksomhed, men det kan næppe passe at tallet er så stort. Til sammenligning bruger de fleste af de 

statslige myndigheder en central database for oplysninger om økonomi og personaleforhold. Man må 

antage at de som besvarede undersøgelsen ikke har tænkt på hvilke it‐systemer der faktisk bliver benyttet 

hos myndigheden. Nationalarkivet vil efterfølgende søge nærmere oplysninger om elektroniske databaser 

og papirarkiver. 

In 2016 we made another survey.  We have published a report about it and it the results from that survey 

will be introduces the Friday the 20th of October 2017.  The report can be found here (only in Icelandic 

though): http://skjalasafn.is/files/docs/Skjalavarsla‐skjalastjorn‐rikisins‐2016.pdf    The results indicate that 

the situation is a little bit better than before but not acceptable yet. Garðar will talk about this in his 

lecture. 

Sverige	 	 	 				 																																									 																																																													
RM i Sverige regleras idag allmänt av Tryckfrihetsförordning, Offentlighets‐ och sekretesslag, 

Förvaltningslag, Arkivlag, registerförfattningar och RAs föreskrifter, bl a RA‐FS 1997:4 om Avgränsning och 

organisation och Framställning och överföring, RA‐FS 2008:4 om arkivredovisning, 2009:1 om elektroniska 

handlingar och 2009:2 om tekniska krav för elektroniska handlingar, se i övrigt kapitel 2. 

Riksarkivet deltar i det nationella standardiseringsarbetet kring RM inom ramen för SIS TK 546 som arbetar 

med standarder för ledningssystem för verksamhetsinformation (management systems for records). Som 

verksamhetsinformation betraktas all digital eller traditionellt lagrad information som för en verksamhet 

syftar till att styrka att vissa transaktioner har ägt rum. Avtal, beslut, ansökningar, journaler, 

mätningsprotokoll och fakturor är exempel på verksamhetsinformation. Se vidare 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk546/ . Inom kommittén har översättningar 

till svenska gjorts av SS‐ISO 30300:2011 Ledningssystem för verksamhetsinformation – Principer och 

terminologi, SS‐ISO 30301:2011 Ledningssystem för verksamhetsinformation – Krav, SS‐ISO/TR 26122:2009 

Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation, SS‐ISO 23081‐2:2009 Metadata 

för dokumentation ‐ Del 2: Begrepp och stöd för införande och SS‐ISO 14721:2012 Oberoende 

Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell.. 
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Riksarkivets projekt e‐Arkiv och e‐Diarium (eARD) startade 2011. Arbetets huvudfokus har varit att ta fram 

förslag till förvaltningsgemensamma specifikationer(FGS) gällande SIP:ar till e‐arkiv. Projetet har publicerat 

FGS:er gällande övergripande paket (METS) samt leveranstyperna ärendehantering och personal. Arbete 

har påbörjat med FGS:er för arkivbeskrivning (EAD och EAC‐CPF)  och leveranstyperna databaser(ADDML) 

och  filsamlingar. Man har också jobbat med handledningar för e‐arkiv, tester och nyttorealisering.  

Se http://riksarkivet.se/e‐arkiv. Projektet avslutades 30/6 2014.  

Verksamheten fortsätter med en förvaltningsorganisation inom Riksarkivet, FGS‐funktionen inom UTU och 

ett förvaltningsråd. FGS Arkivpaket är fastställd, FGS Arkivredovisning har remitterats och avses fastställas 

under hösten 2017 och arbetet med FGS Personal pågår. Arbete med övriga FGS avses ske genom 

färdledare för vilka förvaltningsorganisationen har en samordnande roll.  

Statens servicecenter(SSC) har föreslagit att tjänsterna e‐arkiv och e‐diarium kan ingå i dess utbud för att få 

ner investeringskostnader och spara pengar och har påbörjat upphandling av e‐arkiv. Se 

http://www.statenssc.se/OmOss/Sidor/Ingen%20menyrubrik/Uppdrag‐e‐arkiv.aspx. 

 

5.	Appraisal	
Bevarings‐ og kassationsbehandling (D), Arvonmääritys (F), Varðveisla og grisjun (I), Bevarings‐ og 

kassasjonsvurdering (N), Bevarande‐ och gallringsprocess (S) 

Finland 

Riksarkivet bestämmer då det gäller arkivbildare som omfattas av arkivlagen vilka handlingar och uppgifter 

som ingår i handlingar som ska förvaras varaktigt. Utnyttjandet av den behörighet arkivlagen ger begränsas 

dock av vissa speciallagars bestämmelser om handlingars förvaringstider och utplåning av uppgifter ur vissa 

register. 

Arkivbildaren bestämmer själv förvaringstiderna för de handlingar som ingår i dess arkiv och elektroniska 

informationssystem och som enligt Riksarkivets/arkivverkets beslut inte ska förvaras varaktigt. Det är 

Riksarkivets ansvarsområde för forskning och utveckling som har ansvar för gallringsverksamheten. 

Grunden för utvärderingen av myndigheternas handlingar och uppgifter är de gallringspolitiska och 

gallringsstrategiska mål som Riksarkivet uppställt. Vid utvärderingen tillämpas de gallringsprinciper och ‐

kriterier som Riksarkivet fastställt. 

Enligt Riksarkivets nya generella strategi för åren 2016‐2020 förvaras datainnehållen i datasystem och 

register relaterade till den offentliga förvaltningens substansuppgifter (lagstadgade uppgifter) varaktigt i 

digitalt format. Samtidigt förnyar Riksarkivet sin beslutspraxis i gallringsbeslut. 

En mer omfattande andel än tidigare av den offentliga förvaltningens handlingar och uppgifter förvaras 

varaktigt när uppgifterna är ursprungligen i elektronisk form. Principen tillämpas också retroaktivt, så att 

också handlingar från 1980‐ och 1990‐talen fastställs att förvaras varaktig i elektronisk form. Besluten 

angående varaktig förvaring av handlingar som ingår i ärendehanteringssystem eller andra operativa 

system görs främst på nivån uppdragskategori/ärendekategori, och när det gäller varaktig förvaring av 

innehållet i register och databaser, på nivån register/databas.  
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Danmark                

Beslutninger om bevaring og kassation af data fra myndighedernes it‐systemer træffes af arkivarer i IO (jf. 

afsnittet om organisering). Beslutning om bevaring eller kassation træffes først og fremmest i forbindelse 

med, at statslige myndigheder anmelder nye it‐systemer efter reglerne i cirkulære nr. 9290. For kommunale 

myndigheder er der udarbejdet rammebestemmelser, og der udarbejdes således ikke specifikke 

bestemmelser for de enkelte systemer. 

Læs mere om anmeldelsesreglerne for statslige myndigheder her:  

https://www.sa.dk/da/offentlig‐forvaltning/statslige‐myndigheder/anmeldelse‐godkendelse‐it‐systemer/ 

Island 

Enligt regelverket för digitalt bevarande ska databaser anmälas til National Arkivet. En anmälning av 

databas behandlas med hänsyn till om datan ska bevaras och levereras till NAI, eller om den ska inte 

levereras och då kan myndigheten bestämma vad som ska göras med respektive databas. Det senare fallet 

tolkas som gallring av information. I arkivloven er det nationalarkivar som beslutte om information som kan 

kassabilia. I samband med växande antal anmälningar för databaser, har en nämd varit formad inom NAI 

som ska göra bedömning av en databas bevaringsvärde. Förhoppningsvis kommer detta arbete att skapa i 

framtiden riktlinjer för vilka databaser ska bevaras. Oavsett riktlinjer, har NAI den slutgiltiga bestämmelse 

för gallring. 

Employees of IN review the notification of ERDMS.  The notifications are either approved or rejected, if 

rejected the authority needs to notify again.  We always need to remind authorites of re‐notifying their 

ERDMS when their archival period ends. 

Other IT systems (i.e. journals, databases and files) are sent to the preservation and appraisal commitee 

which decides whether the IT systems should be preserved. If the committe decides on appraisal (deleting) 

of the IT system then the appraisal council reviews the case and they make the final decision about 

appraisal. The general rule is to preserve. 

Sverige	 	 	 	 	 	 	 	
Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns stöd i lag, förordning eller föreskrifter. För statliga 

myndigheter gäller Riksarkivets föreskrifter och vissa registerförfattningar. Riksarkivets generella 

gallringsföreskrifter i serien RA‐FS omfattar alla statliga myndigheter. När en myndighet tillämpar generella 

gallringsföreskrifter, som exempelvis föreskrifter om handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA‐FS 

1997:6), krävs att myndigheten redovisar vilka handlingar som avses i ett eget tillämpningsbeslut. De 

generella gallringsföreskrifterna har setts över och förslag har lämnats om översyn, vilken har inletts. 

Statliga myndigheter kan också framställa till Riksarkivet om att få gallra handlingar som inte omfattas av 

de generella föreskrifterna. Ärendena handläggs av UTU (enheten för utredning och utveckling). Om 

Riksarkivet ger sitt medgivande till gallringen utfärdas myndighetsspecifika föreskrifter, RA‐MS. Inriktningen 

har på senare tid varit att få ned antalet RA‐MS till en per myndighet och att strukturera föreskrifterna efter 

myndighetens verksamhetsbaserade klassificeringsstruktur för arkivet. 

För kommuner och landsting gäller fullmäktiges arkivföreskrifter/‐reglemente och de beslut om gallring 

som fattas i kommunen/landstinget. Riksarkivet samarbetar med Sveriges Kommuner och Lansting i 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som bl.a. publicerar gallringsråd som vägledning för 

kommunernas och landstingens beslutsfattande. Se http://www.samradsgruppen.se/web/.   
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En grundläggande förutsättning för att gallring av allmänna handlingar ska få ske är att allmänhetens rätt 

till insyn inte åsidosätts och handlingarna har bedömts sakna värde för rättsskipning, förvaltning och 

forskning.   

Enligt Riksarkivets definition av begreppet gallring (RA‐FS 2009:1) innebär all konvertering, migrering och 

kopiering av elektroniska handlingar, att handlingar gallras, om detta även medför förlust av 

betydelsebärande data, möjliga sammanställningar och sökmöjligheter samt möjligheter att bedöma 

handlingarnas autenticitet. 

 Sedan 2011 pågår ett arbete inom Riksarkivet med att se över bevarande‐ och gallringspolicyn.  

Norge 

Etter omorganiseringen av Arkivverket 1.11.2016 er ansvaret for bevarings‐ og kassasjonsvurderingen av 

offentlig og privat arkivmateriale samlet i en seksjon. Seksjonen Bevaringsvurdering og privatarkiv ligger 

under avdelingen Forvaltning. 

Bevaringsvurdering av offentlig arkiv skjer med utgangspunkt i bevaringsformål utledet fra arkivlovens 

formålsparagraf. Ett av formålene handler om å bevare arkiv som dokumenterer offentlige organers 

myndighetsutøvelse og rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen. Et annet formål er rettet mot å bevare 

verdifull samfunnsinformasjon om forhold i samfunnet og samfunnsutviklingen, utover det å dokumentere 

offentlige organers virksomhet. For eksempel kan strukturert registerinformasjon om enkeltpersoner og 

virksomheter lagret i offentlige organers digitale fagsystemer være bærere av verdifull 

samfunnsinformasjon. I tillegg er et viktig formål å bevare arkiv som inneholder langvarig rettslig 

dokumentasjon. 

Vedtak for digitalt materiale skal identifisere både bevaringsverdig og kassabel informasjon og spesifisere 

hvilke opplysninger som skal bevares. Etter at det er fattet et bevaringsvedtak inngår Arkivverket en avtale 

med arkivskaper om deponering og avlevering. Det er stor forskjell på om overføringen skjer fra 

standardisert noark‐system eller fagsystem, men det må uansett en egen prosess til for overføring av 

digitale arkiv til Arkivverket. I denne prosessen samarbeider arkivskaper og Arkivverket om 

uttrekksspesifiseringen, der det angis hvilke databaser eller tabeller den bevaringsverdige informasjonen 

skal hentes fra. 

Bevaringsvurdering av privat skapt arkiv er større grad rettet mot hvilket utvalg enkeltarkiv som skal 

bevares ut fra en ansvarsdeling, og i mindre grad kassasjon i det enkelte arkiv (men arkivbegrensning og 

eventuelt kassasjon vil skje under ordning). For tiden prøves det ut en metodikk, der man velger ut, 

kartlegger og samler arkiver etter sentrale samfunnsaktører (bevaringsplan basert på samfunnsanalyse og 

bestandsanalyse). 

 

6.	Transfer	
Aflevering (D), Siirto (F), Afhending (I), Avlevering (N), Leverans (S). 

Finland 

Den överlåtande organisationen ansvarar för att det material som överförs är med tanke på integriteten en 

helhet och för att materialet och de metadata som hör till det är autentiska. Den överlåtande myndigheten 

ska också göra kvalitetskontroll av materialet.  Den överlåtande organisationen svarar för kostnaderna för 
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sammanställningen av det material som ska överföras och för iordningställandet av filerna för överföring 

samt för kostnaderna för själva överföringen till Riksarkivet. 

Efter att VAPA‐tjänsten kördes ner år 2016, har myndigheter levererat mycket litet digitalt material till 

Riksarkivet. Leveranser av digitala material har skjutit upp tills den nya tjänsten för mottagandet av digitalt 

material har tagits i bruk. Riksarkivet har utvecklat ett gränssnitt till NDB‐LBD‐tjänsten, vilket möjliggör att 

Sähke2‐strukturerat material kan överföras på ett tillförlitligt sätt till tjänsten. Tjänsten tas i bruk år 2018.  

För att kunna motta born‐digital material har Riksarkivet utarbetat en XML‐struktur. Genom att följa den 

XML‐struktur kan de metadata som krävs överföras tillsammans med materialet. 

Metadata knyts med hjälp av file identifier till det material som levereras, vilket möjliggör att mottagandet 

kan hanteras automatiskt. På så sätt kan man skapa både AIP (NDB‐LBD) och föra över beskrivande 

metadata i arkivdatabasen (AHAA) för forskningsbruk. 

See också 7 Quality Control 

Danmark                

Aflevering af data fra statslige myndigheder sker i henhold til cirkulærer for de enkelte ministerieområder. 

https://www.sa.dk/da/offentlig‐forvaltning/statslige‐myndigheder/aflevering‐it‐systemer/ 

Normalt sker første aflevering af data efter at et system har været i brug i ca. 5 år. 

Aflevering af data fra kommunale myndigheder sker på den pågældende myndigheds anfordring. Den 

pågældende kommunale myndighed skal selv udfylde og indsende ønske om aflevering, jf.  

https://www.sa.dk/da/offentlig‐forvaltning/kommuner‐og‐regioner/aflevering‐it‐systemer‐

kommunerregioner/ 

Det afleveringsforberedende arbejde (kontakt med myndigheder og leverandører, udvalg af 

dokumentation, udformning af afleveringsbestemmelse m.v.) foretages af arkivarer i IO. 

Data kan afleveres på CD, DVD, USB eller andre medier efter aftale. Disse er kun transportmedier og 

bevares ikke. Myndighederne kan efter ønske få returneret USB‐diske, der har været anvendt ved 

aflevering. Der er stor efterspørgsel på at få lov til at aflevere data via nettet. Foreløbig gennemfører vi et 

pilotforsøg hermed i slutningen af 2017. Sikkerheden er den største udfordring i den forbindelse. 

Island 

I året 2010 fik IN de første afleveringer af elektronisk data efter samme arbejdsrutiner som i Danmark. 

Afleveringsversioner laves af arkivskaber og betales af arkivskaber ifølge arkivets specifikationer. De 

afleveres til arkivet på de frister som arkivet bestemmer, på de medier arkivskaber vælger. Arkivet tjekker 

aflevering og lægger på to sæt DVD‐R, server (se ellers Danmark). I 2010 fik IN 12 afleveringer af elektronisk 

data og i 2012 1 afleveringer. I 2013 fik IN ingen afleveringer af elektroniske data og aflevering af 

elektroniske data går langsomt. 

It is difficult to get digital deliveries (i.e. archiving versions).  The year 2014 we got 2 digital deliveries 

according to rules 626/2010 (same as rules 342 in Denmark).  We implemented new rules in 2014 and we 

got the first delivery accoring to the new rules 100/2014 (same as 1007 in Denmark) in December 2016. So 

far we have only 7 deliveries according to rules 100/2014 and all of those are databases, no ERDMS has 
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arrive yet according to rules 100/2014. We only got 2 ERDMS according to the old rules (626/2010).  We 

got our first delivery in 2010. We have only got 22 digital deliveries in total.  

Sverige               

Vid initiering av leveranser är det Leveransfunktionen på Riksarkivet som förhandlar med den levererande 

myndigheten och skriver en överenskommelse; först därefter kommer ELBE och andra specialenheter in i 

bilden. Vid digitala leveranser är det dock vanligt att ELBE är med redan från början, för att säkra att 

uttagen och leveranserna hanteras tekniskt korrekt. I dagsläget levereras data på fysiska databärare t.ex. 

DVD, USB. Dessa fungerar endast som transportmedia och bevaras inte när paketen arkiverats i RADAR.  

Norge     

I Norge praktiseres en ordning der bevaringsverdig, digitalt arkivmateriale deponeres i Arkivverket ved 

periodisering (av journaler/sakarkiver) eller senest 5 år etter at materialet har gått ut av aktiv bruk. I 

deponeringsperioden utfører Arkivverket teknisk vedlikehold på materialet, mens arkivskaperen fortsatt 

har råderetten (rettighetene) over det og ansvaret for å betjene interne og eksterne brukere av materialet. 

Når materialet er 25 år gammelt, skifter det automatisk status til avlevert. Riksarkivaren overtar da 

råderetten og ansvaret for betjening av brukere. 

Arkivuttrekk fra elektroniske journal‐ og sakarkivsystemer (Noark‐3,4 og 5) produseres som regel av 

konsulenter som er engasjert av de enkelte systemleverandørene, og overføres etter avtale til Arkivverket 

for testing og deponering. Når det gjelder arkivuttrekk fra fagsystemer (ikke‐Noark systemer), utføres det 

ofte forut for overføringen til Arkivverket et arbeid med å spesifisere uttrekkets innhold og struktur i detalj 

på basis av bevaringsvedtaket. I dette arbeidet deltar gjerne både arkivansvarlige og IT‐ansvarlige fra 

arkivskaperen, og elarkiv‐medarbeidere fra Arkivverket. 

7. Quality control 
Test (D), Testaus (F), Prófun (I), Testing (N), Leveranskontroll (S). 

Finland 

Det material som levereras ska uppfylla kraven i SÄHKE2‐normen. Kraven uppfylls då SÄHKE2 auditen 

genomförts och leverantören producerat digitala handlingar med detta system.  

Riksarkivets elektroniska mottagnings‐ och servicesystem utför automatisk kvalitetskontroll av materialet. 

Kvalitetskontroll vid leverans innebär att leverantörens rätt att leverera verifieras genom 

kontraktverifiering (= transfer user), viruscheck, integritetscheck bestående av signumverifikation och 

integritet av SIP‐filer. 

Materialets metadata och metadatans struktur skall kontrolleras. För varje XML‐överföringsfil finns ett av 

Riksarkivet definierat XML‐schema, som entydigt bestämmer filens struktur. 

För att förvissa sig om överföringshelhetens innehåll skall man kontrollera att de handlingsfiler som 

metadata hänvisar till kan identifieras och att materialet inte innehåller handlingar som det inte finns 

hänvisningar till i metadata. 

Filformat verifieras från innehållet i filen och endast tillåtna filformat accepteras.  
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Danmark                  

Modtagelse og test varetages af DBO, hvor der p.t. er 3 fuldtids‐testmedarbejdere (hvoraf 1 er midlertidigt 

ansat året ud, 1 midlertidigt ansat til foråret 2018), 3 på deltid (15, 22 og 32 timer pr. uge) samt 2 

medarbejdere, der bidrager med test sammen med varetagelsen af andre opgaver.  Testen foregår primært 

ved hjælp af Rigsakivet testprogram, ADA, men også andre værktøjer – eksempelvis Ultra Edit og QGis ‐ 

anvendes.  Testen består dels i en automatisk test af, om formater og strukturer er korrekte i forhold til 

Rigsarkivets regler, som de findes i bekendtgørelse nr. 1007; dels i en visuel test. I den visuelle test tjekker 

testmedarbejderne bl.a., om der er fyldestgørende dokumentation af alle kolonner og tabeller; at alle 

kodeværdier er beskrevet korrekt; at dokumenter er læsbare; om indholdet af arkiveringsversionen svarer 

til det aftalte m.v. 

Læs mere om testen i ”Kort og godt om test af arkiveringsversioner” her: https://www.sa.dk/wp‐

content/uploads/2015/11/Kort_og_godt_test‐2.pdf 

Oversigt over de mest almindelige fejl ved aflevering: https://www.sa.dk/wp‐

content/uploads/2015/11/Oversigt_fejl.pdf 

Island 

IN har modtaget og testet to afleveringer/udtræk. Disse test blev udført efter de danske regler, og ved 

hjælp af Statens Arkivers testprogram TEA. IN har endnu ikke modtaget nogen elektroniske data om de nye 

regler som blev udgivet i februar 2014. 

We now use the ADA proofing tool to test digital deliveries according to rules 100/2014. TEA was used to  

test digital deliveries according to rules 626/2010. 

We use surveys for quality control.  We made a survey in 2016 and we got a lot of information about IT 

system in use.   We created list of large IT systems (which many authorities are using) and we also created a 

list of authorities which use a lot of IT system, the autority which used most IT system used around 130 

different systems! 

Garðar will talk about the survey in his lecture on NORDIG. 

After the survey 2012 we created a list of authorities which used obsolote IT system, and we made effort to 

get those IT system notified. About half of them were declared to be preserved digitally (by creating 

archiving versions) but no delivery has arrived yet. Some of those IT systems are lost! 

Sverige              	
Kontrollramverket (KRAM) är ett av ELBE:s huvudverktyg och en del av RADAR (RiksArkivets Digitala ARkiv). 

Verktyget är utvecklat för kontroll och paketering av leveranser av sekventiella filer, XML, webbsidor samt 

digitala ljud‐ och bildformat. Kontrollfunktionerna ska tillämpas både för nya leveranser och för äldre 

konverterade leveranser. För nya leveranser kontrolleras data och överenstämmelse med metadata. 

Alla leveranser förtecknas i en metadatabilaga som utformats av Riksarkivet, i excel‐format. 

Postbeskrivningarna för sekventiella databasuttag matas in i excelarket av myndigheterna och konverteras 

av Riksarkivet till ADDML‐format med hjälp av KRAM. I KRAM loggas kontroller och andra åtgärder i 

PREMIS‐format. När leveranser är färdigkontrollerade sker inläsning av metadata till ARKIS från ADDML‐,  

PREMIS‐ och METS‐filerna. Därefter TAR‐paketeras leveranserna inklusive ADDML‐ och PREMIS‐filerna. 

Paketen förses med METS‐label och sparas ner som AIP:er i det digitala arkivet i enlighet med samma 
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princip som idag tillämpas för TIFF‐filerna från SVAR och MKC. METS‐formatet följer den FGS för 

paketstruktur som utarbetats inom eARD‐projektet (se avsnitt 3). Den slutliga paketeringen till TAR‐format, 

samt skrivning till disk och band, utförs av ESSArch‐systemet (se avsnitt 8). 

 Vad det gäller XML‐leveranser validerar KRAM XML:en enligt det av myndigheten bifogade schemat.  Vid 

leverans av hemsidor eller PDF‐samlingar kontrollerar KRAM endast att angivna filer i metadata existerar 

samt att deras storlek stämmer. Ytterligare kontroller av hemsidor och PDF‐filer sker idag utanför systemet 

med fristående program. 

Norge     

Riksarkivet ved Seksjon Avlevering har som mål å teste 90 eller fler uttrekk i 2017. I årene etter siste NorDig 

har vi klart å teste alle uttrekkene som har blitt liggende i vårt etterslep fra tidligere år.  

Seksjon Avlevering tester arkivuttrekk av typene Noark 3, Noark‐4 , Noark 5 og fagsystem med to 

egenutviklede verktøy, hhv. ArkN4 og Arkade4. Arkade4 tar utgangspunkt i en strukturbeskrivelse av 

uttrekket (fra Noark 3 og 5 samt  fagsystemer).  Beskrivelsen er et XML dokument som følger  ADDML  

definerisjonen. Det interaktive verktøyet Arkadukt benytttes til utarbeidelse av ADDML defineisjon.  

Testingen utføres ikke lenger bare for å vurdere om uttrekket kan godkjennes eller ikke, men like mye for å 

dokumentere uttrekkets kvalitet, mangler og særegenheter for senere bruk. Vi ber ofte arkivskaperne om 

forklaringer på spesielle forhold som avdekkes i uttrekket under testingen, og lagrer også disse 

forklaringene som dokumentasjon. Seksjon Avlevering har pr i dag 8 årsverk dedikert til testing. 

Seksjon Avlevering utfører evaluering og godkjenning av Noark 5‐baserte systemer, nærmere bestemt med 

testing av prøveuttrekk fra systemene. Til dette har vi utviklet en generell metode med tilhørende verktøy 

for testing og behandling av datafiler i XML‐format, både validering av filene mot et tilhørende XML Schema 

og testing av utvalgte dataverdier.  

Et nytt testverktøy Arkade5 er utviklet for å kunne teste alle typer uttrekk ved hjelp av ADDML beskrivelser. 

ADDML beskrivelser er således utviklet for Noark 3 og Noark‐4 slik at alle uttrekk kan testes med verktøyet.  

Arkade5 kan også benyttes til å lagre uttrekk som arkivpakker (AIP) som vi så kan legge inn i vårt Digitale 

Sikrings Magasin (DSM) for langtidslagring.  

 

8.	Archival	description	
Arkivbeskrivelse (D), Kuvailu (F), Lýsing á skjalasafni (I), Arkivbeskrivelse/katalogisering (N), 

Arkivbeskrivning/förtecknande (S). 

Finland 

Arkivverket har två arkivdatabaser, VAKKA och AARRE som kommer att ersättas av en ny arkivdatabas 

AHAA. VAKKA innehåller uppgifter om enskilda dokument som överförts till Riksarkivet av myndigheter, 

enskilda personer eller organisationer. Därtill finns beskrivningsuppgifter. Digitalarkivet är datasystemet för 

förvaring av digitaliserat material. AARRE innehåller metadata för det material som huvudsakligen härrör 

från försvarsmakten och försvarsförvaltningen samt privatarkiv med anknytning till landets försvar. 

2012 startade projektet AHAA som går ut på att skapa en helt ny beskrivningsmodell och arkivdatabas. 

AHAA‐servicen ska tas i bruk år 2019. Då kommer all beskrivande metadata att kunna hanteras inom AHAA 
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oavsett i vilken form själva handlingarna är. Innehållet i arkivdatabasen VAKKA och AARRE kommer att 

migreras till AHAA‐tjänsten år 2018. 

Tjänsten erbjuder arkiven ett verktyg för att stöda beskrivnings‐ och organiseringsprocessen av material, 

samt olika rapporteringsfunktioner. Katalogtjänsten kommer att innehålla även andra 

datahanteringstjänster. Katalogtjänsten kan användas för att beskriva, katalogisera och administrera 

arkivmaterialets beskrivnings‐ och katalogiseringsuppgifter. Tjänsten kan användas för att ersätta 

överlappande beskrivande hanteringssystem för metadata i olika organisationer. 

Tjänsten erbjuder arkiven ett verktyg för att stöda beskrivnings‐ och organiseringsprocessen av material, 

samt olika rapporteringsfunktioner. Katalogtjänsten kommer att innehålla även andra 

datahanteringstjänster. 

AHAA‐service erbjuder möjlighet att bygga nya tjänster baserade på uppgifter lagrade i katalogtjänsten. 

Katalogtjänsten fungerar som bakgrundssystem för det nationella digitala biblioteket (kundgränssnitt 

FINNA) och drar nytta av de tjänster som FINTO (en finländsk tesaurus‐ och ontologiservice) erbjuder. 

https://www.arkisto.fi/sv/riksarkivet‐2/bekanta‐dig‐med‐v%C3%A5ra‐projekt/ahaa‐katalogtj%C3%A4nsten 

Danmark                 

Arkivbeskrivelse sker først og fremmest i Daisy (Dansk Arkivalie Informations SYstem), hvor oplysninger om 

det pågældende it‐system (herunder arkivskaber m.v.) registreres af arkivarer fra IO så snart, vi får 

kendskab til systemet i forbindelse med anmeldelse eller på anden vis. Yderligere informationer registreres 

af arkivarerne når en arkiveringsversion er godkendt. Her registreres bl.a. arkiveringsversionsID og datering 

på den konkrete arkiveringsversion (”SIP”). 

 Beskrivelse af selve arkiveringsversionens tabeller/kolonnner samt øvrig dokumentation af data findes som 

en integreret del af arkiveringsversionen selv, hvor den medfølgende kontekstdokumentation og indexfiler 

m.v. gør, at den i princippet er selvdokumenterende. 

Island 

I IN arbejdes der nu på en ny arkivdatabase. Det er arkivets personale som gør arbejdet.  

Beskrivelse af selve arkiveringsversionens tabeller/kolonnner samt øvrig dokumentation af data findes som 

en integreret del af arkiveringsversionen selv, hvor den medfølgende kontekstdokumentation og indexfiler 

m.v. gør, at den i princippet er selvdokumenterende. (samme som Danmark) 

All digital deliveries are registered in Miðjan (FileMaker program) which is only for digital deliveries and 

then we also register it in Geymsluskrá which includes all deliveries (both digital and on paper). 

Sverige               

Den nödvändiga moderniseringen av Riksarkivets arkivinformationssystem är sedan något år fullt 

genomförd. En föråldrad teknik, baserad på Visual Basic och ActiveX har därmed kunnat fasas ut och ersatts 

av en plattform som vilar på .Net och ASP.net. Samtidigt har en genomgripande funktionell översyn gjorts 

av Arkis, med särskilt fokus på att uppnå en närmare integration mellan systemets olika delar. En ny intern 

sökfunktion har tagits fram, vilken tekniskt knyter an till den Nationella Arkivdatabasen, NAD. Vidare kan 

nämnas de anpassningar av Arkis som gjorts för digitalisering av AV‐media samt en rad nya funktioner med 
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koppling till Riksarkivets digitala bilder: omarbetat visningsmodul, nytt indexeringsverktyg och funktion för 

styrning av den årsvisa frisläppningen av sekretessbelagt, digitalt material.  

Utmaningarna framöver för Arkis är bl.a. att anpassa systemet till en verksamhetsbaserad arkivredovisning, 

i linje med Riksarkivets föreskrift RA‐FS 2008:4. Planer finns även på att utveckla ett digitalt lagerhållnings‐ 

och beställningssystem kopplat till Arkis. 

Arkis‐systemet innehåller idag totalt ca 13 miljoner arkivenheter (arkiv, serier, volymer etc). Antalet 

registrerade arkiv är drygt 93 000 

Norge   

Alle våre godkjente uttrekk er beskrevet i Arkivverkets ISAD(G)‐baserte katalogsystem Asta 5. I tillegg har 

Arkivverket et eget fagsystem Betty (nært knyttet til Asta), som holder oversikt over systemer i den statlige 

forvaltningen med tanke på tilsyn, bevaring‐ og kassasjonsvurderinger og arkivuttrekk. Målet videre er å 

komplettere informasjonen både i Betty og i Asta, slik at de er mest mulig ajour.  

 

I tillegg er det startet opp et arbeid med å ajourføre alle arkivpakker med informasjon fra Asta, dvs 

arkivbeskrivelse og aktørbeskrivelse. 

 

9.	Long	term	preservation	(storage)	
Langtidsbevaring (D), Pitkäaikaissäilyttäminen (F), Langtímavarsla (I), Langtidslagring (N), 

Långtidsbevarande (S). 

Finland 

Inom det nationella digitala bibliotek (NDB) har genomförts en centraliserad lösning för långtidsbevaring 

(LBD) av digitala kulturarvsmaterial och en tjänst för långsiktigt digitalt bevarande av bibliotekens, arkivens 

och museernas digitala material (NDB‐LBD‐tjänsten). LBD‐systemet togs i bruk år 2015.  It‐centret för 

vetenskap Ab CSC ansvarar för tekniskt underhåll och utvecklingen av systemet inom arkiv‐, biblioteks‐ och 

museisektorn. Undervisnings‐ och kulturministeriet ansvarar för finansieringen av utvecklingen och 

underhållet av LDB‐systemet. 

LDB‐system består av frontend (tjänster för partnerorganisationerna och för systemets administratör), 

back‐end (funktionalitet och koordineringstjänster för utförande av uppdrag) och tjänster för lagring. 

Partnerorganisationerna skapar SIP enligt de överenskomna nationella METS‐specifikationerna och sänder 

SIP via SFTP till en buffert för den digitala bevarandetjänsten. Varje AIP är förpackad i ett Bagit‐format, som 

innehåller den accepterade SIP och den slutliga ingest PREMIS‐rapporten. Denna konstruktion förpackas 

sedan i TAR‐format. AIP ändras slutligen till en lagringsbuffert, som lagrar dem till disk och tape media. 

Metadatakrav på innehåll för digitalt bevarande beskriver hur digitala tillgångar ska aggregeras för 

bevarande och hur man överför dem till bevarande. Det specificerar metadatakraven, strukturen i 

informationspaketet för inlämning och spridning och deras METS‐profil för DP‐tjänsten hos NDL.  

http://www.kdk.fi/index.php/en/digital‐preservation/specifications/353‐metadata‐requirements‐and‐

preparing‐content‐for‐digital‐preservation  

Digital Preservation Service Interfaces definierar gränssnittet för NDLs DP‐tjänst. Partnerorganisationer kan 

använda dessa gränssnitt till exempel för att ta in innehåll i bevarandetjänsten eller hämta innehåll 

därifrån. Huvudsyftet med dessa gränssnitt är att möjliggöra kommunikation mellan maskin och maskin. 
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Gränssnittet är utformat för att vara så enkelt som möjligt, men modellen är också skalbar och nya 

funktioner kan läggas till gränssnitt senare.  

http://www.kdk.fi/index.php/en/digital‐preservation/specifications/355‐digital‐preservation‐service‐

interfaces  

Danmark               	
Når arkiveringsversioner er modtaget, testet og godkendt bliver de bevaret i to offline‐kopier på BD‐R og 

LTO‐bånd, som opbevares på Rigsarkivet (to lokationer) samt én kopi på nearline bånd hos Det kongelige 

Bibliotek i Århus.  

Rigsarkivet har sammen med det daværende Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek udviklet et 

nationalt “bitmagasin”, hvor tanken var, at de oprindeligt tre institutioner (og også evt. eksterne kunder) 

kunne købe lagring hos hinanden og dermed opnå troværdig bitbevaring med fuldt uafhængige kopier. I 

praksis er det dog p.t. kun Det Kongelige Bibliotek, som tilbyder lagring, mens Rigsarkivet nu kun indgår i 

bitmagasinet som kunde. 

I det igangværende arbejde med Rigsarkivets fremadrettede digitaliseringsstrategi er vi begyndt at 

overveje, hvilke løsninger, der kan tænkes at erstatte det eksisterende frem mod 2022‐2025.  

Island  

Foreløbig bevarer IN to sæt af DVD‐skiver af hver aflevering i IN´s lokaler i Reykjavík og har en version på  

lukket server. Sandsynligvis vil man opbygge lignende løsninger som Danmark.   

Every 10 year we convert our DVDs into new media (whether the new media is another DVD or some other 

method, as the moment we use DVDs). Our first conversion between media should occur  in the year 

2019/2020. 

Sverige 

Systemet ESSArch har använts sedan år 2008  vid SVAR i Ramsele och MKC i Fränsta, för paketering och 

lagring av skannande digitala bilder. Programmet är helt baserat på fri mjukvara med en öppen licensiering. 

Version 2.1.0 av programvaran utvecklades under 2010 för att även kunna användas vid Riksarkivet i 

Stockholm för att kunna paketera born‐digital filer och konverterade audio‐visuella filer. Under hösten 

2010 genomfördes projektet RADAR (Riksarkivets Digitala Arkiv) vilket syftade till att skapa en OAIS‐baserad 

plattform för det digitala bevarandet. Inom ramen för RADAR används kontrollramverket (KRAM) för 

kontroll, och eventuell konvertering, av mottagna leveranser och ESSArch används för digital lagring. Båda 

applikationerna kommunicerar med Statens Arkivs arkivinformationssystem Arkis. ESSArch och KRAM läser 

information från Arkis och uppdaterar Arkis med information om de informationspaket (AIP) som 

produceras.  

Under 2011 var arbetet med RADAR vilande. Under 2012 genomfördes ett andra RADAR‐projekt syftande 

till att modifiera både KRAM och ESSArch‐applikationerna för att stödja de specifikationer som tagits fram 

inom eARD‐projektet (se avsnitt 3 ovan). Under 2012 installerades också nya servrar och en ny 

nätverksmiljö för det digitala bevarandet. Den uppdaterade RADAR‐plattformen togs i drift under 2013. 

Hittills (2017‐10‐16) har drygt 1200 born‐digital AIP:er, sammanlagt cirka 2,6 TB, arkiverats i RADAR. En AIP 

motsvarar normalt ett levererat system med alla ingående filer. RADAR har också börjat tas i bruk för 

digitaliserad ljud‐ och video, men ännu har bara en handfull AIP:er arkiverats. Totalt finns cirka 5 TB 

mottagen born‐digital information inom Riksarkivet. 
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Under hösten 2017 påbörjades arbete inom DIANA II‐projektet med att utveckla och anpassa RADAR för 

mottagning av digitaliserat audiovisuellt material. 

Metadata enligt eARD 

Arkis, ESSArch och KRAM systemen har utformats för att stödja digitalt bevarande enligt OAIS‐modellen. De 

stödjer även den internationella PREMIS‐standarden för Preservation Metadata. Arkivinformationspaketen 

(AIP) är TAR‐paket innehållande metadata i METS‐, PREMIS‐ och i förekommande fall ADDML‐format. För 

skannade digitala bilder förekommer även metadata enligt MIX‐standarden. METS‐formatet följer den 

specifikation som utarbetats i eARD‐projektet. Den ska uppdateras till att följa den struktur som beskrivs i 

den publicerade “FGS för paketstruktur”. Målsättningen är att Riksarkivet ska kunna leva upp till 

beteckningen Trusted Digital Repository. Ingen TRAC audit har dock genomförts ännu. 

Object Store 

Under 2013 tog Riksarkivet i bruk ett nytt Object Store system av typen Hitachi HCP. Detta system används 

för filer avsedda för tillhandahållande, exempelvis boupptecknings‐PDF:er och digitala bilder. För 

närvarande innehåller Riksarkivets HCP närmare 200 miljoner filer, varav 193 miljoner skannade bilder och 

4 miljoner boupptecknings‐PDF:er. 

Norge     

Riksarkivet har anskaffet seg et forvaltningssystem ESSArch for det digitale sikringsmagasinet. 

Forvaltningssystemet kan generere en arkivpakke basert på METS, PREMIS, EAD og EAC‐CPF i henhold til 

spesifikasjonene i DIAS‐prosjektets xml‐skjemaer og legge disse inn i en arkivpakke (AIP). Dessuten skal 

systemet kunne opprette en arkivenhet (AIU) og en samlepakke (AIC). 

Forvaltningssystemet har ansvaret for følgende funksjoner: 

1. Kontrollere definerte arbeids‐ og lagringsområder utenfor forvaltningssystemets egen database 

a. Styre og validere brukeres tilgang til disse områdene 

b. Logge operasjoner:  

i. kopiering av filer til, fra og mellom områdene,  

ii. opprettelse av nye filer og oppdatering av eksisterende filer på områdene,  

iii. generering av sjekksummer 

iv. verifisering av sjekksummer 

2. Lagre nøkkelinformasjon om arkivpakker og om tilknyttede utførte operasjoner på kontrollerte 

arbeidsområder i en tilhørende database 

3. Hente en innleveringspakke (SIP) og andre filer/objekter inn til et kontrollert arbeidsområde, foreta 

utpakking av filer og lagre filer på arbeidsområdet 

4. Generere sjekksummer for filer/objekter og for samlede pakker 

5. Verifisere sjekksummer for filer/objekter og for samlede pakker 

6. Generere tar‐filer for vilkårlige grupperinger av objekter 

7. Eksportere informasjon fra og om en arkivpakke fra kontrollert arbeidsområde til: 

a. et eksternt system (typisk: et sentralt arkivinformasjonssystem) 

b. et eventuelt eget lagringssystem for digitalt depot 

8. Importere nøkkelinformasjon om en arkivpakke (herunder pakkens samlede sjekksum) til 

forvaltningssystemets egen database 
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9. Lagre/plassere pakker (AIP, AIU, AIC) i magasinet ved å skrive til et vilkårlig valgt lagringsmedium– 

også i flere eksemplarer på ulike lagringsteknologier 

10. Hente ut (kopiere) arkivpakke fra magasinet til kontrollert arbeidsområde for oppdatering 

11. Logge alle typer operasjoner som foretas på pakker i magasinet 

12. Gi en samlet oversikt over lagrede arkivpakker i magasinet 

13. Gi mulighet for fremfinning av arkivpakker i magasinet 

14. Gi mulighet for å styre tilgang til lagrede arkivpakker i magasinet 

15. Gi mulighet for å sperre for uthenting/kopiering av definerte arkivpakker fra depot 

16. Gi mulighet for å produsere rapporter, eksempelvis: oversikt over lagrede pakker i depot, pakker 

med sensitive personopplysninger, utført verifisering av sjekksummer og utførte operasjoner ved 

generering og oppdatering av pakker. 

 

I sammenheng med ESSArch er det også utviklet et par andre applikasjoner for bruk både av depot og av 

arkivskapere. Disse applikasjonene (ESSArch Tools for Producer – ETP – og ESSArch Tools for Archive – ETA) 

har følgende funksjoner: De kan generere en innleveringspakke (SIP) og de kan brukes til å logge hendelser 

utført på materialet, samt ta imot informasjonspakker (SIP) fra arkivskaper til arkivdepot. I tillegg har 

Arkivverket utviklet en applikasjon – Arkade5 – for testing av arkivuttrekk som skal kunne benyttes både av 

arkivskaper og av arkivdepot. Arkade5 ble lansert tidlig høst 2017 og er nå i en veldig tidlig fase. På sikt vil 

Arkade5 være det foretrukne alternativet fremfor ESSArch Tools for Producer, siden også innholdet blir 

kontrollert i applikasjonen. 

ESSArch benyttes i dag først og fremst på nye arkivuttrekk som mottas, samt på arkivuttrekk som allerede 

er i testprosessen. En prosess for å overføre tidligere godkjente uttrekk fra det tidligere magasinet til det ny 

sikringsmagasinet er startet, og vil bli gjennomført samtidig som arkivbeskrivelse og aktørbeskrivelse 

innlemmes i arkivpakkene. Måler er å være ferdig med dette i løpet av 2020, dog slik at hoveddelen flyttes 

over allerede inneværende år. 

10. Maintenance and conversion 
Vedligehold og migrering (D) 

Finland 

See chapter 16 – File formats – below. 

Danmark 

Den store format‐ og strukturkonvertering (FSK) af alle ældre digitale arkivalier (fra før 2000) blev afsluttet i 

2008. I perioden 2009‐12 gennemførtes et bevaringsplanlægningsprojekt (BPP), som udviklede en tredelt 

plan for kommende migrering fra det hidtidige format efter bekendtgørelse 342 (flade filer, fast feltbredde) 

til det nuværende format efter bekendtgørelse 1007 (SIARD‐baseret XML, forbedret dokumentation m.v.) 

Migreringen til nyt bevaringsformat er p.t. ikke besluttet/kalendersat, da vi indtil videre har prioriteret 

andre opgaver højere.  

Mht. fysisk bevaring genenmfører vi årligt en række kontroller i vores samlinger for at sikre, at data til 

stadighed er læsbare og uforvanskede. Hvis vi konstaterer en problematisk udvikling i bestanden af medier, 

gennemfører vi en mediemigrering af de relevante batches. Hvert år har vi afgivet vi rapport til 

Kulturministeriet om samlingernes bevaringskvalitet og de ombrændinger/migreringer eller øvrige 
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aktiviteter vi har gennemført på bevaringsområdet i det forløbne år. Denne rapport er dog udgået af vores 

afrapportering til Kulturministeriet og indgår i stedet i vores årsrapportering til Rigsarkivets direktion.  

Island 	
Ingen erfaring. We haven’t converted anything yet.  The first conversion will be the year 2019/2020. 

Sverige	 	 	 	 	 	 	 	
ELBE arbetar löpande med att migrera allt Born digitalmaterial som ligger på äldre databärare av typen 9‐

kanals rullband, 3480‐kassetter, DLT, DVD, DAT m.m. Born digitalmaterialet ska samtidigt med migreringen 

till nya databärare också konverteras till nya format samt förtecknas. De äldre format som ska konverteras 

gäller främst EBCDIC, Packed‐Decimal, olika postyper i en fil och repeterande grupper. Metadata ska även 

digitaliseras och struktureras med hjälp av ADDML och paketeras tillsammans med filerna i arkivpaketen. 

Arbetet med inläsningar från band är klart och nu pågår arbetet med att digitalisera metadata samt att 

konvertera, paketera och förteckna det inlästa materialet. 

Det har påbörjats viss konvertering av digitalt levererat audiovisuellt material.  Inom DIANA‐projektet har 

arbetet med att få den digitala infrastrukturen på plats för att kunna digitalisera och arkivera information 

från analoga audiovisuella mediabärare pågått sedan 2015. Projektet beräknas kunna avslutas vid årskiftet 

2017‐2018. Parallellt pågår utläsning av sedan tidigare digitaliserat audiovisuellt material från LTO3‐band 

med syfte att kunna arkivera detta i RADAR så fort systemet är anpassat. 

Riksarkivet har sedan 2004 lagrat egenproducerade digitala reproduktioner av analogt arkivmaterial, på 

LTO2‐kassetter, i ett så kallat HSM‐system (Hierarchical Storage Management System). Mellan åren 2014 

till 2016 har migrering från HSM‐systemet till ESSArch samt till senare generation av LTO‐band genomförts. 

Totalt har det handlat om 168 TB lagrad information. 

Norge			 	
Det finnes et stort antall digitale uttrekk i det gamle system ("SAN‐et"). Disse er helt eller delvis 

kvalitetssikret. Og de er helt eller delvis beskrevet i henhold til ADDML standarden. Innholdet er en 

blanding av Noark 3, Noark‐4 og fagsystemer. Det er stor variasjon i struktur, inklusive tegnsett og 

tilgjengelige metadata. 

Det nye system – Det Digitale Sikringsmagasin ("DSM") har vesentlig bedre kontroll på arkivversjoner, 

tilgang og uthenting av versjoner for tilgjengeliggjøring. Systemet styres av ESSArch programvare. 

Det er gjort en utredning av arbeidet med å konvertere og kvalitetssikre data fra SAN‐et over i DSM. Dette 

er estimert til flere titalls årsverk. Parallelt med dette er det også arbeidet med generaliserte rutiner for 

standardisert formidling, både internt og eksternt, i den grad det ikke er sensitive data. Med unntak av en 

del testing er det systematiske arbeidet ikke igangsatt. 

I tillegg til innholdskontroll bør konvertering innebære et uniformt tegnsett (UTF‐8), og eventuelle 

dokumentformater som ikke er i henhold til Riksarkivarens forskrift bør konverteres – typisk bør PDF 

konverteres til PDF/A. Tilsvarende bør eldre ADDML  beskrivelser automatisk oppgraderes til siste versjon 

av ADDML (8.3). 
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11.	Access	
Tilgængeliggørelse (D), Käytettävyys (F), Aðgengi (I), Tilgjengeliggjøring (N), Tilhandahållande (S) + 

(Outreach) Formidling (D), Toiminnasta kertominen ? (F), Miðlun (I), Formidling (N), Tillgängliggörande? (S) 

Finland	
Under 2011 togs Riksarkivets kundtjänst‐ och beställningssystemet ASTIA i bruk. Via webbtjänsten ASTIA 

kan man söka och beställa Riksarkivets material, använda offentliga digitaliserade material, söka 

befolkningsregistermaterial med undantag för material som kräver användningstillstånd, göra 

informationsförfrågningar om enstaka handlingar och följa behandlingen av egna ärenden. 

Undervisnings‐ och kulturministeriet har startat år projektet Nationella digitala biblioteket (NDB) i syfte att 

öka bibliotekens, arkivens och museernas digitala materials och kulturarvs betydelse i samhället. Projektets 

storskaliga mål är att förbättra förutsättningarna för den allmänna tillgången på information samt för 

undervisningen och forskningen. Genom att förbättra materialets tillgänglighet säkerställs att 

informationen om vår kultur och vår historia förblir i aktiv användning. 

Söktjänsten Finna samlar de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material i en enda 

webbtjänst. Över hundra arkiv, bibliotek och museer har sitt material och delvis också sina webbtjänster i 

Finna. Finna har planerats som ett samarbete mellan arkiven, biblioteken och museerna i Finland, och 

söktjänstens funktioner och sökegenskaper har utvecklats för att motsvara användarnas behov.  

Outreach 

Riksarkivet har administrerat forskningsprojekt, vilkas verksamhet har resulterat i databaser som ställts till 

forskarnas och kundernas behov. Riksarkivet har också internet‐utställningar som baserar sig på 

digitaliserade arkivhandlingar, men vi har t.v. inte erfarenhet av att använda s.k. born digital material. 

Arkivens Port (http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Etusivu) är en infowebbplats som utvecklas och 

upprätthålls av Riksarkivet tillsammans med Helsingfors stadsarkiv och Finlands Idrottsarkiv. Med hjälp av 

Portens informationssidor får man råd och tips om hur både handlingarna i pappersformat och de 

digitaliserade handlingarna kan användas. Med hjälp av sökningen enligt tema kan man bekanta sig med 

materialen genom ett gemensamt tema. Denna sökform presenterar arkiv inom ramen för ett särskilt tema 

och nämner också centrala informationskällor som inte förvaras inom arkivens enheter. Ämnessökningen 

ger en lista över alla informationssidor som ingår i Porten.  

Danmark	 	 	 	 	 	 	 	
Formidling af digitale arkivalier varetages af Formidling og Brugerservice. En stor del af det grundlæggende 

tilgængeliggørelsesarbejde sker dog i DBO, som henter de efterspurgte arkiveringsversioner fra lager  og 

foretager evt. fornøden oparbejdning. Det kan eksempelvis være at udforme søgeformularer, der er 

tilpasset den pågældende brugers behov. Arkiveringsversioner stilles primært til rådighed for brugerne via 

tilgængeliggørelsesprogrammet Sofia, som kan anvendes på Rigsarkivets læsesale samt – i visse tilfælde ‐ i 

en web‐udgave.  

Læs mere om Sofia og brug af digitalt skabte arkivalier her: 

https://www.sa.dk/da/hjaelp‐og‐vejledning/rigsarkivets‐online‐vejledninger/digitalt‐skabte‐arkivalier‐

introduktion/ 
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Hvis en myndighed eller forsker foretrækker det, kan data også udleveres i form af en kopi af 

arkiveringsversionen. I så tilfælde må myndighed/forsker selv sørge for at læse data ind i et 

databaseprogram og foretage den videre bearbejdning. Udlevering af data som indeholder 

personoplysninger, og som er yngre end 75 år, forudsætter tilladelse fra Datatilsynet.  

Outreach 

I Rigsarkivets nuværende organisation er det området Digital Service under Brugerservice og Formidling, 

der har til opgave at fokusere på formidling af alle Rigsarkivets digitale samlinger, både forskningsdata og 

administrative data fra den offentlige forvaltning. Rigsarkivet er endvidere sekretariat for ”Det 

Koordinerende Organ for Registerforskning” (KOR). Dette har medført, at der gradvist er ved at opstå en 

forståelse for den forskningsmæssige værdi og genanvendelsespotentialet i arkiveringsversioner med 

forvaltningsdata.  

Rigsarkivet driver sammen med Det kongelige Bibliotek siden digitalbevaring.dk, som formidler viden om 

digital bevaring i bred forstand til bevaringsinstitutioner og andre interesserede. Siden opdateres løbende 

og har bl.a. nyheder og begivenhedskalender, hvor også internationale nyheder og begivenheder omtales. 

Besøg siden her: http://digitalbevaring.dk/ 

Island 

I året 2010 modtog Islands Nationalarkiv de første arkiveringsversioner af elektroniske arkivaler. Det første 

var Krisekommissionens arkiv. Af det har IN lavet en arkiveringsversion men IN holder desuden arkivet 

levende i de systemer, som det blev oprettet i. IN ekspederer data fra det sidstnævnte. Om dette arkiv 

gælder en speciallovgivning. Ellers har IN ingen erfaring med tilgængeliggørelse af data i 

arkiveringsversioner. Men man regner med samme løsning som i Danmark. 

Outreach 

Nationalarkivet har arkivdagweb (www.skjaladagur.is ) og har på vore hjemmeside (www.skjalasafn.is) 

nogle andre små udstillinger. Udover det har vi en folketællingsweb med 13 tællinger www.manntal.is. En 

web med digitale billeder af forskellige dokumenter som viser hvem der ejer oplandet i Island har været 

åbnet samt med en database med emne fra dombøger, http://jardavefur.skjalasafn.is/. IN deltager i 

formidlingsprojekter inden for NCK (Nordisk Center for Kulturarvspedagogik). 

IN hasn’t handled digital data yet.  The exception are data from Reseach committee of Althingi which are 

handled according to special laws.  We haven’t handled data from any archiving versions yet. 

Sverige	 	 	 	 	 	 	 	
För att handläggare ska kunna göra enkla sökningar och utlämnanden ur de levererade digitala arkiven 

bygger SOU‐sektionen inom IT‐avdelningen enkla sökapplikationer. Dessa sökapplikationer består av 

databasen samt ett enkelt webbinterface. De vanligaste sökkriterierna är diarienummer, datum, avsändare, 

mottagare och ärendemening. Behörighetssystemet för access till mottagna diarier och register har 

integrerats med behörighetsystemet till arkivinformationssystemet ARKIS.  

Mer komplexa utlämnanden (t.ex. större uttag ur en eller flera databaser till forskare) görs fortfarande av 

ELBE. Beroende på komplexitet kan man t.ex. med RADAR och KRAM numera enkelt läsa in de arkiverade 

databaserna till en relationsdatabas för vidare bearbetning. Denna rutin sker numera som en del av 

kontrollramverket i RADAR, som beskrivs i kapitel 15. 
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Under 2016 togs det fram hanteringsrutiner som ska användas vid utlämnande, inklusive 

sekretesshantering eller hantering enligt tillståndsvillkor, av elektroniska och audiovisuella handlingar vid 

Riksarkivet. Samtidigt lämnades förslag till gemensam teknisk lösning för informationsutbyte mellan 

avdelningarna i samband med utlämnande. Plattformen för detta går under arbetsnamnet PLUTO och 

beräknas kunna sjösättas under 2018.  

Mellan 2011 och 2015 deltog personal från IT‐avdelningen och SVAR tillsammans med personal från 

Stockholms Stadsarkiv, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet i projekten SweCens 

och SweCens II som syftade till att registrera och koda de svenska folkräkningarna så att de kan göras 

tillgängliga för akademisk forskning via North Atlantic Population Project (NAPP). Detta projekt drivs av 

Minnesota Population Center (MPC) vid University of Minnesota i Minneapolis. Sedan 2016 finns de fyra 

folkräkningarna för åren 1880, 1890, 1900 och 1910 tillgängliga via NAPP‐projektets webbplats 

(www.nappdata.org). Registrering av folkräkningen 1930 pågår. Förhoppningen är att den ska kunna bli 

färdigregistrerad under 2018. 

I september 2017 beviljade Vetenskapsrådet finansiering i minst fem år från och med 2018 för projektet 

SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning. Bakgrunden är att det redan finns ett antal 

befolkningsdatabaser i Sverige men deras potential har inte utnyttjats till fullo beroende på bristande 

samordning och harmonisering samt skillnader i uppbyggnad och struktur mellan olika databaser. SwedPop 

är en infrastruktur som kommer att tillgängliggöra dessa befolkningsuppgifter för svensk och internationell 

forskning genom att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam 

resurs med fokus på perioden från 1700‐talet till 1960‐talet.  

Databaserna inordnas i en gemensam infrastruktur, stödd av ett konsortium bestående av respektive 

huvudmän. I projektet ingår: Demografiska Databasen (DDB/CEDAR) 1650‐1960, Enheten för demografi och 

åldrandeforskning, Umeå universitet: Livsförloppsdata för personer från ca 100 församlingar i olika svenska 

regioner Skånes Ekonomisk‐Demografiska Databas (SEDD) 1680‐1968, Centrum för ekonomisk demografi, 

Lunds universitet: Livsförloppsdata för personer från ett antal skånska församlingar. SweCens, 

Folkräkningarna 1880‐1950, Riksarkivet: Tvärsnitt vart tionde år för hela riket Rotemansarkivet 1877‐1926, 

Stockholms stadsarkiv. Livsförloppsdata för Stockholms befolkning Göteborgs Befolkningspanel (GOPP) 

1915‐1943, Enheten för ekonomisk historia, Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Fyraårspaneler 

för ett slumpvis urval bosatta i Göteborg under något av panelåren.  

För att uppnå samordning mellan databaserna sker utvecklingen av infrastrukturen på dessa områden: 

Samordna data med avseende på kodning av yrken, dödsorsaker och geografiska enheter. Strukturera data 

enligt gemensam databasstruktur (IDS) med gemensam nomenklatur och kodningssystem. Göra data 

tillgängliga för forskare från gemensam portal. Länka individerna mellan de olika databaserna. Registrera 

kompletterande data för att fylla luckor i tid och rum samt öka jämförbarheten mellan databaserna genom 

att införliva ekonomiska individdata. Etablera SwedPop som nationellt centrum för äldre befolkningsdata 

(före SCB‐registren) på mikronivå.  

Norge     

Etter omorganiseringen av Arkivverket 1.11.2016 er ansvaret for tilgjengeliggjøring av arkivmateriale 

plassert i seksjonen Trilgjengeliggjøring under avdelingen Publikum. Nesten all tilgjengeliggjøringen er i dag 

digital (via nettstedet Digitalarkivet – digitalarkivet.no), og nesten alt det tilgjengeliggjorte materialet er 

digitalisert (skannet eller transkribert). Bare en liten prosent av det er digitalt skapt. Arbeidet med 

formidling er organisert i en stab kalt Kommunikasjon og formidling direkte under Riksarkivaren. 
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Formidlingen er både ”fysisk” (foredrag og arrangementer i Arkivverkets lokaliteter og eksternt) og digital 

(Arkivverkets nettsted arkivverket.no). Det som formidles er ikke bare informasjon og ”historier” basert på 

arkivmaterialet, men også mye informasjon fra Arkivverket som organisasjon. 

Den digitale tilgjengeliggjøringen skjer altså gjennom kildenettstedet Digitalarkivet. Digitalarkivet hadde i 

2015 4,8 millioner brukersesjoner (”besøk”), 800.000 unike brukere og 190 millioner sidevisninger, i 2016 

noe mer . Et stort flertall av brukerne er fortsatt slekts‐ og lokalhistorikere, men også andre brukergrupper 

er økende, f.eks. brukere av tinglyst eiendomsmateriale. Digitaklarkivet har i hele 2017 vært under 

omarbeidelse, initiert av at digitalarkivet.no og arkivverket.no skulle skilles fra hverandre, både teknisk og 

etter hvert også organisatorisk. Det er nemlig konkrete planer om at Digitalarkivet om 2‐5 år skal bilbys som 

kildenettsted for hele Arkivnorge, dvs. for byarkiver, kommunearkiver, museumsarkiver osv. i tillegg til for 

Arkivverket. 

I 2017 vil det i Digitalarkivet bli publisert ca. 6 millioner nye skannede sider (bilder) fra arkivmateriale. 

Totalen nå er ca. 32 millioner publiserte sider. Samtidig vil det bli lagt ut ca. 1200 nye transkriberte 

kilder/lister for søk. I 2016 var denne tilveksten på 2261 kilder/lister. Totalen nå er 13.144 kilder/lister. 

Totalt er det ca. 31,5 millioner søkbare forekomster av personer i det transkriberte materialet i 

Digitalarkivet. Kirkebøker, folketellinger og emigrantmateriale er det mest brukte transkriberte materialet. 

Det skannede materialet inneholder langt flere typer kilder, også mange typer kilder uten personfokus. 

Etter at et materiale er digitalisert (skannet eller transkribert) består tilgjengeliggjøringsarbeidet av å tilføre 

den digitale kilden metadata slik at den lett kan søkes frem (f.eks. i Finn kilde i Digitalarkivet), bl.a. 

kataloghenvisning og geografisk og administrativ tilhøringhet, pluss metadata om digitalseringsarbeid (når, 

hvor og av hvem m.m.). Det skannede materialet blir i tillegg indeksert, dvs. at det tilføres metadata på 

side‐/bildenivå slik at brukeren kan navigere seg fram til det han er interessert i i materialet. 

Seksjonen Tilgjengeliggjøring har også det overordnede ansvaret for å få utviklet brukertjenester på digitalt 

skapt arkivmateriale, som er nyere og ofte sperret for allmennheten pga. personvern o.a. For 

arkivmateriale av denne typen kreves det en sikker og fleksibel tilgangsstyring. Det er ikke lenger nok å gi 

tilgang til en hel kilde til en hel gruppe brukere. Det vil her være påkrevd å gi tilgang til en enkelt post eller 

opplysning i materialet til en enkelt person eller et foretak, som må identifisere seg med fødselsnummer 

(e.l.) og tilhørende ”passord”, en såkalt innsynstjeneste. Tjenester på digitalt skapt materiale har vært løst 

planlagt i over 15 år i Arkivverket, men siden 2016 er disse planene blitt mer konkrete, og det er visse 

muligheter for en oppstart av et utviklingsprosjekt i 2018. Flere seksjoner i Arkivverket vil delta i dette 

prosjektet. 

 

12.	PSI	and	Open	Data	
PSI og åbne data (D),  

Danmark 

PSI‐direktivet er implementeret i dansk lovgivning via ”Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors 

informationer” (Lov nr. 596 af 24. juni 2005) med senere ændringer. Med der reviderede PSI‐direktiv fra 

2013 gælder loven nu også kulturinstitutioner, men i praksis har den endnu ikke haft nævneværdig 

betydning for Rigsarkivet.  
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Danmarks deltagelse i Open Government Partnership (OGP) for periode 2017‐19 ledes af 

Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet. Rigsarkivet vil i dialog med OGP‐interessenter (potentielle 

brugere og kompetencepersoner) udvælge 10 datasæt (arkiveringsversioner) indenfor bestemte 

samfundstemaer (arbejdsmarked, miljø, trafik, energiforsyning, sundhed mv.). Disse data gøres søgbare og 

klar til download ved hjælp af et offentligt tilgængeligt datakatalog. 

Rigsarkivet vil på sin hjemmeside www.sa.dk præsentere sig som bidrager til den nationale OGP‐indsats og 

oprette en inspirationsside til støtte for borgeres og mediers aktive brug af åbne offentlige data inden for 

de valgte temaer. Rigsarkivet vil tillige tilbyde brugere vejledning i forhold til konkret anvendelse af data.  

Rigsarkivet vil markere lanceringen af data‐ og inspirationssiden med en kort video, der præsenterer OGP‐

målsætningen og demonstrerer åbne data i aktiv brug med udgangspunkt i tilgængelige data og 

inspirations‐side. 

Island 

Nothing 

Sverige 

Riksarkivet fick i juni 2016 fått i uppdrag från regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att 

tillgängliggöra data för vidareutnyttjande, se regeringenbeslutet på http://riksarkivet.se/Media/pdf‐

filer/uppdrag‐till‐Riksarkivet_16juni2016.pdf. Enligt uppdraget ska Riksarkivet samla och publicera 

information om statliga myndigheters PSI‐förteckningar, stimulera myndigheter att publicera öppna data 

enligt gemensamma riktlinjer, förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se, ansvara för att förvalta 

webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data 

finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet. Riksarkivet genomför uppdraget i 

projektform och har en nationell referensgrupp för öppna data och PSI, med experter och representanter 

från flera av de myndigheter som idag arbetar med öppna data och PSI.  

Delrapport om uppdraget överlämnades till regeringen 

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av som beskriver resultaten av det arbete som Riksarkivet har 

bedrivit mellan juni 2016 och september 2017 samt ett förslag om fortsatt hantering efter uppdraget, se 

http://www.vidareutnyttjande.se/2017/09/08/riksarkivet‐har‐lamnat‐in‐en‐delrapportering‐av‐

regeringsuppdraget 

 Insamling och publicering av PSI‐förteckningar 

Inom projektet har en förstudie genomförts om insamling och publicering av PSI‐förteckningar, 

http://www.vidareutnyttjande.se/wp‐content/uploads/2017/06/Riksarkivets_forstudie_om_PSI.pdf 

 Enligt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska en 

myndighet publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas 

elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information.  

Dataportalen öppnadata.se och webbhandledning vidareutnyttjande.se 

Inom ramen för uppdraget förvaltar Riksarkivet den nationella dataportalen oppnadata.se och 

webbvägledningen om publicering av data för vidareutnyttjande. En plan för vidareutveckling av båda 



33 
 

webbplatser har tagits fram: http://www.vidareutnyttjande.se/wp‐

content/uploads/2017/08/Utvecklingsplan‐%C3%B6ver‐webbplatserna.pdf 

Andra aktiviteter 

Under våren genomfördes en kartläggning av användarbehov kring publicering och användning av öppna 

data i den nationella dataportalen.  

I uppdraget ingår samarbete med Lantmäteriet, särskilt kring uppdateringen av webbhandledningen och 

samarbete sker också med andra myndigheter och aktörer. 

Det råder kopplingar till andra dataportaler som den övergripande  europeiska dataportalen, European 

Data Portal. EDP och de svenska Geodataportalen, Statistiska databasen, Trafikdataportalen (trafficdata.se), 

K‐samsök, portalen för kulturmiljö‐ och museiinformation med flera. 

Projektet har hållit eller medverkat i ett antal evenemang, såsom konferenser, seminarier och workshop:ar.  

Riksarkivets publicering av egen öppen data 

Publicering av egen öppen data är en relativt ny aktivitet för Riksarkivet. 1 januari 2016 skapades en ny 

huvudprocess, ”Tillgängliggöra mottagna arkiv för vidareutnyttjande”.  Redan sommaren 2015 gjordes en 

del förberedelser för detta: Riksarkivets officiella sida för publicering av öppen data, 

https://riksarkivet.se/psidata (”Information tillgänglig för vidareutnyttjande”), lanserades. 

Av sidan framgår att Riksarkivet under 2015 ‐ 2017 publicerat 6 stycken dataset. Hänvisningar och 

beskrivningar har även lagts in på den nationella dataportalen öppnadata.se (se ovan). Riksarkivet har 

också bidragit med öppna data till två hackatons. 

Fri tillgång till Riksarkivets släktforskningsdata? 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Riksarkivets digitala arkivinformation ska bli fritt tillgänglig. 

Idag måste man betala en abonnemangsavgift (folkbibliotek, skolor, universitet och högskolor undantagna). 

I skrivande stund är budgeten inte beslutad, men om förslaget går igenom kommer  

Riksarkivet att få 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig. 

Norge 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppfordrer gjennom departementene offentlige etater i Norge til å 

tilby de dataene de skaper i sin virksomhet (forvaltningsadata) og data de evt. samler inn fra andre etater 

(samlingsdata) som åpne data til eksterne tjenesteutviklere. Arkivverket har så langt åpnet folketellingen 

fra 1910 og emigrantmaterialet (samlingsdata) for utviklere ved å utvikle et fleksibelt søke‐API mot disse 

transkriberte datasettene. Aktiviteten med åpning av data foregår i hovedsak innenfor det såkalte K‐lab‐

samarbeidet, der Arkivverket deltar sammen med Riksantikvaren, Kulturrådet og Kartverket i Norge. K‐lab 

har visse likheter med Digisam i Sverige, og har også samarbeidet med Digisam. K‐lab arbeider også med 

Linked Open Data (LOD) innenfor denne konteksten. 
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Som et prøveprosjekt har det transkriberte arkivmatrialet Emigrantprotokollene 1860‐1930 blitt gitt ut som 

eget lenket data API der stedsnavn er lenket mot Geonames/Wikidata. Formålet med prøveprosjektet har 

vært for å teste ut bruk av lenket data for eldre arkivmatriale. 

Det har blitt gjennomgått flere digitalt skapte arkiv, for eksempel: Kjøretøyregisteret, Sjømannsregisteret, 

Fiskerregisteret og Fangeregisteret 1940‐45. Dette har gjennomgående vært eldre digitalt skapte arkiv med 

utfordringer knyttet til filformater og mangelfull arkivdokumentasjon. Her ønsker Arkivverket å konvertere 

disse til åpne data som ikke bryter med personvernet. Det er et ønske at disse registerene skal være åpent 

tilgjengelig som APIer og der det er mulig og hensiktsmessig kobles til autoritetsregistere, slik som 

Kartverkets oversikt over kommunenummer.  

I fremtiden vil Arkivverket se på hvilke andre digitalt skapte arkiver og spesielt fagsystemer som egner seg 

som åpne APIer samtidig som vi søker å beskytte personvernet. 

 

13.	Digital	private	records	
Private digitale arkivalier (D), Sähköiset yksityiset arkistot (F), Rafræn einkaskjalasöfn (I), Elektroniske 

privatarkiver (N), Elektroniska enskilda arkiv (S) 

Finland 

I strategin för privatarkiven 2007‐2015 framhölls att vi under denna period tar ställning till den varaktiga 

förvaringen av privatarkivens elektroniska material. Riksarkivet förberedar projektplanen för att utveckla 

ändamålsenliga och trygga lösningar för mottagandet och bevarande av privatarkivens elektroniska 

material. För tillfället söker Riksarkivet finansiering och samarbetsformer med forskarsamhället.  

Danmark              	
Lokalisering, modtagelse og bevaring af arkivalier fra private arkivskabere er placeret i Indsamlingsområdet 

(IO) under Indsamling og Bevaring.  

Private digitale arkivalier er et område af stor interesse for Rigsarkivet. Siden 2009 har vi arbejdet med at 

udvikle metoder og værktøjer til produktion og modtagelse af private arkivskaberes digitale arkivalier. De 

programmer, som primært anvendes i relation til private arkivskabere har fået navnet SABA‐suiten 

(forkortelsen står for Statens Arkivers Basale Arkivprogrammer).  

Private arkivskabere kan naturligvis ikke pålægges at aflevere data i Rigsarkivets bevaringsformat. 

Rigsarkivet foretager derfor selv p.t. konvertering af private data til arkiveringsversion. Det er imidlertid 

meget ressourcekrævende, og det undersøges i øjeblikket, hvorledes området kan håndteres fremadrettet.  

Læs mere om digitale private arkivalier her:  https://www.sa.dk/da/brug‐arkivet/aflevering‐private‐

arkivalier/ 

Island 

I 2009 blev ett „folketingsmöte“ utfört på Island där 1500 slumpmässiga isländare blev inbjudna att delta. 

Det var en privat organisation som arrangerade detta möte och de ska lämna in resultat från mötet, men 

det blev inmatad i en databas. Redan har pappersmaterialet varit leverarat och elektronisk arkiv var 

levererat under hösten 2011. Det er det enda elektroniska enskilda arkiv som IN har. 
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IN hasn’t created formal procedures about digital private collections yet, but it is not unlikely that we will 

preseve them on servers until we find time to create archiving version from those data. We need to create 

procedure about this soon. 

Sverige              	
ELBE har hittills inte tagit emot så mycket elektroniska enskilda arkiv. Det materialet behandlas på samma 

sätt som om det levererats från myndigheter. Däremot har vi fört en dialog med de arkivförvarande 

avdelningarna, där vi har diskuterat/undervisat om digitala leveranser. Dessa diskussioner har även 

resulterat i en lathund som arkivarierna kan använda i sina kontakter med arkivbildare. 

Norge 

Arkivverket har foreløpig ingen særskilt strategi for bevaring av digitalt skapt privat materiale. Nye verktøy 

er foreslått utprøvd, for å få en produksjonsløype for digitale privatarkiv. 

Totalt har Arkivverket mottatt 39 digitalt skapte privatarkiver. Noen av avleveringene er tatt imot fordi de 

inneholder materiale som Arkivverket tar vare på fra ut fra sin bevaringspolitikk, og fordi Arkivverket 

allerede oppbevarer analogt materiale fra disse. Andre avleveringer er kommet mer tilfeldig. 

Avleveringene er fram til nå stort sett bevart i opprinnelig format. I 2016 begynte Arkivverket å overføre 

digitale privatarkiv til digitalt sikringsmagasin. 

 

14.	Research	Data	
Forskningsdata (D, S, N)  

Danmark 

Danmark havde tidligere et selvstændigt dataarkiv for forskningsdata (Dansk Data Arkiv, DDA). Med 1992‐

arkivloven blev DDA en del af Statens Arkiver, men fortsatte som selvstændig funktion frem til seneste 

organisationsændring i 2014, hvor DDAs arbejdsområder blev fordelt mellem IO (Indsamlingsområdet), 

DBO (Digital Bevaring og Oparbejdning) og DS (Digital Service). 

Arbejdet med forskningsdata har fulgt andre principper og metoder end arbejdet med forvaltningsdata, 

men Rigsarkivet har siden 2014 arbejdet på at sikre en bedre samordning. Aktuelt (efteråret 2017) arbejder 

Rigsarkivet på at implementere anmeldelsesregler som gør, at offentlige forskningsinstitutioner skal 

anmelde forskningsdata til Rigsarkivet samt afleveringsregler, der gør det muligt at aflevere forskningsdata 

efter stort set samme principper som forvaltningsdata. Dette bliver en af de vigtigste opgaver for 

Rigsarkivet de kommende år. 

Island 

Research data are handled according to laws. 

Sverige 

Redan tidigt under Riksarkivet digitala bevarande tog vi emot digital forskningsdata, särskilt under den 

gamla datalagens tid då det var forsknarnas enda formella föjlighet att få data bevarat. Forsningsdatan 

kunde sedan, efter formell hangtering, lämnas ut i kopia för ytterligare forskning. Mycket data från andra 

myndigheter, som Statistiska Centralbyrån, Fösäkringskassan, Pliktverket mm, har lämnats ut till forskare 

och så att säga blivit forskningsdata genom sekundär proveniens.  
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Svenska Nationell Datatjänst (SND tidigare SSD) i Göteborg har fått ett bredare uppdrag gällande bevarande 

och utnyttjande av svensk forskningsdata. Då man av formella skäl inte får ta emot och bevara 

personidentifierbar forskningsdata arbetar man nu med att genom nätverk stödja universitetsarkiven att 

bevara och tillhandahålla digital forskningsdata. Riksarkivet deltar som resurs i detta samarbete. 

Som ett led i att skapa metadataspecifikationer för överföring och bevarande har det inom 

universitesarkiven tagits initiativ till att skapa en FGS för forskningsinformation(imformation om 

forskningen och forskningsprocessen) inbegripet forskningsdata. 

Från 2017 prioriterar Riksarkivet frågor rörande digital tillgänglighet och digitala 

informationsinfrastrukturer för forskningen inom myndighetens FoU‐program. 

Norge 

Arkivverket kan per i dag ikke tilby digitalt arkivmateriale som er spesielt tilrettelagt for forskning, men vi 

har nå to konkrete aktiviteter i gang for å kunne gjøre dette. 

Arkivverket har siden 2014, etter et forprosjekt i 2011‐2013, vært deltager i prosjektet Historisk 

befolkningsregister (HBR), som er blitt tilfdelt 25 millioner kroner av Norges forskningsråd for perioden 

2014‐2018. Målet med prosjektet er å bygge opp et longitudinelt register over alle personer som har bodd i 

Norge i perioden 1801‐1964. At registret er longitudinelt vil si at personene skal følges mest mulig 

kontinuerlig over tid i registret, altså gjennom et livsløp. Registret skal være en infrastruktur for forskning 

innenfor historie, samfunnsfag, medisin, genetikk, navnegransking osv. Grunnlagsmaterialet for registret er 

i hovedsak avlevert arkivmateriale i Arkivverket, som deretter er transkribert og publisert i Digitalarkivet. 

De viktigste kildene er kirkebøker, folketellinger og emigrantmateriale. Forekomster av personer i disse 

kildene lenkes sammen til kronologiske livsløp, og lenkede personenheter kobles sammen i familienettverk, 

først og fremst foreldre og barn og ektefeller/partnere. 

HBR vil eksistere i to versjoner, enåpen versjonsom bygges opp og er tilgjengelig for allmennheten på 

nettstedet histreg.no, og en lukket versjon som omfatter hele den åpne delen og i tillegg nålevende 

personer og informasjon som er hentet fra kilder som er sperret med hjemmel i statistikkloven eller 

personopplysningsloven. Den åpne versjonen inneholder altså bare lenkede, avdøde personer, de fleste 

født før 1920. Den lukkede versjonen bygges opp ved Registreringssentral for historiske data (RHD) ved 

Universitetet i Tromsø. Den vil kun være tilgjengelig for forskere, og personene vil være avidentifiserte. Den 

lukkede delen vil være lenket sammen med forskningsversjonen av det norske personregisteret fra 1964‐

2014, som befinner seg hos Statistisk sentralbyrå. 

Forskertjenester i Digitalarkivet. I Arkivverkets nye organisasjon fra november 2016 er det opprettet en 

seksjon Forskning under avdelingen Publikum. Seksjonens oppgaver er å administrere forskning internt i 

Arkivverket, drive noe egen forskning og tilrettelegge arkivmateriale for forskning. I tilknytning til den 

sistnevnte oppgaven utredes det nå å gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med seksjon 

Tilgjengeliggjøring for å tilrettelegge den landsomfattende folketellingen fra 1865 for forskningsbruk. 

Forskertjenester på denne folketellingen, som i tillegg til Digitalarkivets fulltekstutgave vil bli supplert med 

numeriske koder av innholdet i forskningsrelevante felt (kjønn, sivilstand, yrke, fødested m.m.), vil være å 

ekstrahere utvalg av befolkningen på grunnlag av disse og andre variabler, utføre enkel statistikk 

(krysstabeller etc.) på utvalget eller hele befolkningen, og kunne laste ned ulike utvalg for videre analyse på 

egen datamaskin. Forskertjenesten vil bygges opp innenfor rammene av Digitalarkivet. I motsetning til HBR, 

som er sammensatt av deler fra mange kilder, vil Digitalarkivets forskertjeneste operere mot én kilde om 
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gangen. Men programvaren i tjenesten vil utvikles generisk, slik at andre folketellinger og andre tabellariske 

kilder (f.eks. kirkebøker) enkelt kan ta denne i bruk når piloten på 1865‐tellingen er gjennomført. 

 

15.	Digitisation	
Digitalisering (D, N, S), Digitointi (F), Stafræn gerð (I). 

Finland 

Under de senaste åren har Riksarkivet digitaliserat sina samlingar genom nya processer som togs i bruk år 

2014. Därutöver har Riksarkivet samarbetat med myndigheter genom att digitalisera deras arkiv. 

Samarbetet med myndigheter har gällt samlingar, som ska levereras till Riksarkivet, men där myndigheten 

alltjämt har behov av att använda samlingarna i sin verksamhet i digital form. 

Digitalarkivet är Riksarkivets lagrings‐ och visningssystem för digitaliserade dokument. I början av 

sommaren 2015 övertog It‐centret för vetenskap Ab CSC upprätthållandet av den tekniska infrastrukturen 

för Riksarkivets digitalarkiv. Fram tills oktober 2017 har över 60 miljoner bildfiler digitaliserats och visas i 

Digitalarkivet.  

Färdplan för digitalisering av pappersarkiv 

Statsrådet meddelade den 21 juni år 2017 ett principbeslut om att material i handlingsform som skapats av 

myndigheter ska digitaliseras och arkiveras endast elektroniskt. Efter principbeslutet inledde Riksarkivet 

sommaren 2017 ett planeringsprojekt för massdigitalisering av material från den offentliga förvaltningen. 

Riksarkivet har som mål att utarbeta en färdplan för hur pappersarkiven inom statsförvaltningens 

organisationer i framtiden ska överföras i digitalt format och förvaras endast digitalt. Färdplanen gäller 

också kommunernas material till den del det är fråga om material som kommer att överföras till de 

kommande landskapen. 

Utgångspunkten för färdplanen är att inga pappersarkiv som finns hos statsförvaltningens organisationer 

kommer att överföras till Riksarkivet i pappersform, utan materialet digitaliseras och överförs i digitalt 

format. Samtidigt förstörs största delen av materialet i pappersform. Motsvarande principer gäller för de 

material som överförs från kommunerna till de nya landskapen. 

Planeringsprojektet pågår till och med 31.12.2017. Syftet med projektet är att: 

‐ kartlägga volymerna av och egenskaperna hos de material som finns hos organisationerna inom 

statsförvaltningen och de som överförs från statsförvaltningen och kommunerna till landskapen 

‐ planera genomförandet av massdigitalisering och vilka tekniker som ska tillämpas 

‐ utarbeta kostnads‐ och nyttokalkyler över massdigitaliseringen 

Som en del av planen för massdigitalisering utarbetas en kostnads‐ och nyttoanalys av kostnaderna för 

digitalisering och kostnadsnyttan av digital förvaring. I analysen jämförs den nuvarande handlingsmodellen, 

dvs. vilka kostnaderna blir vid fortsatt pappersarkivering på lång sikt, med den föreslagna ändringen till 

digitalt format och digital förvaring samt med användningen av materialet för förvaltningens och 

forskningens behov. 
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Danmark              	
Digitalisering sker først og fremmest i form af scanning af kirkebøger, folketællinger og andet såkaldt 

højfrekvent materiale (materiale, som hyppigt benyttes og hvor der derfor er den bedste business case i 

digitalisering, både i forhold til beskyttelse af originalmaterialet og i forhold til tilgængeliggørelse via 

internettet med deraf følgende færre besøg på Rigsarkivets læsesale). Arbejdet foretages af 

Digitaliseringsområdet på Rigsarkivet i Viborg. Rigsarkivet har de senere mange år haft et stort 

digitaliseringsprogram med henblik på at forøge mængden af materiale, som kan tilgængeliggøres via web‐

servicen Arkivalier Online. 

https://www.sa.dk/da/brug‐arkivet/arkivalieronline‐se‐originale‐dokumenter‐paa‐nettet/ 

Reglerne for arkiveringsversioner (bekendtgørelse 1007) fastsætter, at lyd og video i analog form skal 

digitaliseres inden aflevering til offentligt arkiv. Reglerne fastsætter endvidere, at Rigsarkvet kan pålægge 

myndighederne at digitalisere andre typer af arkivalier, f.eks. mikrofiche, i forbindelse med aflevering. 

Island  

Det største digitaliseringsprojekt blev færdigt ved årsskiftet 2010/2011 da man blev færdig med at indtaste 

13 folketællinger. Vi har også digitalisere kirkebøger med scanning. Dette projekt varer i mange år. 

Folketællingen 1703 er også digitaliseret, samt en kortsamling (hayfields kort).  

In order to extend the availability of online records, the National Archives of Iceland entered into a 

preliminary discussion with FamilySearch in the spring of 2015 on collaborating on making digital copies of 

specific categories of documents preserved in the National Archives. At the beginning of 2016, an 

agreement was signed and the scanning process began in March. 

A married couple from Spanish Fork, Utah, Terry and Lillian Shepherd, started the digital copying of 

documents in the National Archives. Before coming to Iceland they received training by FamilySearch in 

Utah. When they left Iceland, in January 2017, they had completed copying some 120 thousand images 

from some 800 books. By then, they had finished scanning all the Parish Register books and had just begun 

scanning Ministerial Books. 

In April 2017, another couple from Utah, Susan and Richard Huff, took the place of the Shepherds. They 

continued the scanning of Ministerial Books and by now, they have completed more than half of the 

Archives' stock of Ministerial Books. 

Both couples are very diligent workers. They are precise, conscientious, and extremely efficient. Therefore, 

the digital copying process is progressing very well. 

Both the Parish Registers and Ministerial Books are in the form of books. All scanned images contain two 

pages or a spread. 

The resolution of scanned images is 400 dpi. The file format used is TIFF for high‐resolution images and JPG 

for low‐resolution images. Today the FamilySearch Project in Iceland has yielded some 200.000 images or 

400.000 pages from approximately 1400 books. 

The collaboration between FamilySearch and the National Archives works like this. 

 The National Archives provides the documents, scanners, facilities and project management. 
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 FamilySearch provides the personnel to digitise and their own equipment necessary for recording 
metadata and transferring images to a FamilySearch Processing Centre in Frankfurt, Germany. 

 

At first, a Nikon camera, provided by FamilySearch, was used for capturing smaller books, but in the later 

on, scanners, provided by the National Archives, were used for digitising all the books. These scanners are 

now solely used in the digitising process. 

All documents scanned have previously been registered into our archival catalogue. Before the documents 

are scanned, our conservator inspects them. When the documents have been scanned, a special in‐house 

made software is used to transfer the images from the scanner computers to our file server. 

Simultaneously a lower resolution copy is made of every image for online publishing. In this process, 

metadata from the archival catalogue is written to an XML file, which is kept with the images on the server. 

Finally, the images on the server are backed up to a tape storage.  

Sverige 

Riksarkivet deltar sedan några år tillbaks i flera stora digitaliseringsprojekt varav kan nämnas 

Folkbokföringsprojektet (FOSAM) som sedan början av 2003 digitaliserar folkbokföringsmaterial för tiden 

1895‐1991. Sedan några år tillbaka bedrivs också ett samarbete med FamilySearch (tidigare känt som GSU) 

vilket är Mormonkyrkans organisation för genealogi. FamilySearch har under åren 2006 till 2010, inom 

projektet GSU1, digitaliserat mikrofilmat svenskt kyrkoboksmaterial för tiden före 1860. Mikrofilmen har 

digitaliseras i USA och bilderna skickats på bärbara hårddiskar till Sverige där TIFF‐filerna paketerats och 

arkiverats som AIP:er. Under åren 2011 till 2013 bedrevs ett andra stort samarbetsprojekt (kallat GSU2) 

med FamilySearch. Svenska bouppteckningar, från tiden före 1860, har digitaliserats från mikrofilm av 

FamilySearch. Det har resulterat i drygt sju miljoner bildfiler som har skickats till Sverige och hanterats på 

samma sätt som kyrkoboksmaterialet.  

FOSAM‐projektet genomförs vid Riksarkivets Mediakonverteringscenter (MKC) i Fränsta där man arbetar i 

treskift 20 timmar per dag och producerar 15 miljoner bilder per år vilket motsvarar 40 Tb. Hittills rör det 

sig om cirka 193 miljoner digitala bilder och av dessa har cirka 113 miljoner publicerats på Internet.  

All digitalisering leds in i den så kallade digitala kedjan som resulterar i att masterbilderna, i Tiff‐format, 

hamnar i det digitala arkivet medan presentationsbilderna, i DjVu‐format, hamnar i en bildserver för 

presentation via Riksarkivets söktjänst (sok.riksarkivet.se). Under 2015 och 2016 genomfördes ett 

utveckling av en ny bildvisning, se mera nedan.  

Därutöver pågår digitalisering i mindre skala av t ex folkräkningar, mantalslängder och 

brandförsäkringshandlingar. Det förekommer också att man transkriberar handlingar och gör innehållet 

sökbart via Internet. En omfattande registrering av information ur svenska kyrkoarkiv har genomförts av 

FamilySearch. Några andra exempel som kan nämnas är Axel Oxenstiernas korrespondens, Svenskt 

biografiskt lexikon, Svenskt Diplomatarium, Krigsarkivets historiska kartor och Äldre geometriska 

jordeböcker, som alla nås via Riksarkviets webbplats (www.riksarkivet.se) och Demografisk Databas Södra 

Sverige (DDSS) som finns på adressen ddss.nu. 

Funktionen för ljud och bild inom ELBE‐sektionen har sedan flera år bedrivit digitalisering av analogt ljud 

och video. Sammanlagt finns över 100 Tb audio och videofiler. Det finns också cirka 1 Tb 

multimediamaterial, bevarat i form av ISO‐avbildningar av CD‐skivor. Behovet av digitalisering är dock stort 
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inom Riksarkivet och landsarkiven. Under 2015 startades projektet DIANA som syftade till att inventera 

Riksarkivets totala bestånd av analoga lagringsmedier för ljudupptagningar och rörlig bild (ljudband, VHS‐

kassetter etc) samt att planera för digitalisering. Under 2017 startade genomförandeprojektet DIANA II som 

avser att digitalisera de analoga ljud‐ och videomedierna. Digitaliseringen kommer delvis att ske i egen regi 

vid Riksarkivet i Marieberg, Stockholm. Det kommer också att ske i samarbete med Kungliga biblioteket 

(KB). Ett begränsat bestånd håller redan på att digitaliseras av KB. Eventuellt kan det på sikt även bli aktuellt 

att anlita kommersiella företag för digitaliseringen.  

För att möjliggöra en omfattande digitalisering av ljud‐ och video krävs en anpassning av RADAR‐

plattformen för digitalt bevarande. Det krävs en ny “digital kedja” för att säkerställa kontroll, ingest och 

lagring av AIP:er innehållande digitala ljud‐ och videofiler. För validering och kontroll av ljud‐ och videofiler 

kommer de verktyg att användas som utvecklats inom PREFORMA‐projektet. Verktygen MediaConch och 

veraPDF kommer att användas för att validera digitaliserade ljud/video‐filer och tillhörande dokumentation 

i form av PDF‐filer. 

Det har fattats beslut om att Riksarkivet fr.o.m. 2018 inte längre ska ta ut en avgift för att ge tillgång till 

digitala bilder via Riksarkivets söktjänst. Kulturdepartementet avser att kompensera Riksarkivet för 

inkomstbortfallet vilket gör det möjligt att “släppa bilderna fria”. Under hösten 2017 kommer det att 

genomföras en planering inför detta och förhoppningen är det ska bli möjligt att ge fri access till bilderna så 

tidigt som möjligt under 2018. 

Norge     

Arkivverket har i mer enn ti år hatt et program for massedigitalisering av arkiv på papir og mikrofilm. For å 

øke bruken av arkivene har Arkivverket i stor grad satset på å digitalisere det mest etterspurte 

arkivmaterialet. Nå når en stor andel av det mest etterspurte materialet er på plass, har det vært viktig å 

etablere en ny prioriteringsplan for digitalisering. En slik langsiktig plan kom i stand i 2016. Den er ikke 

komplett enda da det ikke foreligger prioritering av AV‐materiale, men for det papirbasert materialet, 

inkludert foto, viser den en oversikt over hvilke arkiv og serier som må digitaliseres. Utvelgelsen er gjort 

etter ett sett kriterier med fokus på etterspørsel, effektivisere saksbehandlingen og bevaring. Arkivverkets 

ambisjon er nå å digitalisere og publisere 15 000 hm av arkivmaterialet og 1/3 av dette er allerede utført.  

Arkivverket gjør det digitaliserte arkivmaterialet tilgjengelig på Digitalarkivet (digitalarkivet.no). 

Arkivmaterialet kan være skannet og/eller transkribert. Det transkriberte er i all hovedsak tilgjengelig som 

søkbare data. Det skannede kan ikke søkes i, kun bla, men framfinning i dette materialet forenkles gjennom 

transkriberte data og/eller metadata på bildene.  

Skanning av arkivdokumenter i Arkivverkets regi skjer for det meste i Oslo, men det foregår også noe 

skanning i regionene. All massedigitalisering foregår i Oslo, som for eksempel skanning av folketellinger og 

annet løsbladmateriale som må skannes på høyvolumskannere. Riksarkivet er også i gang med å digitalisere 

egne fotosamlinger.  

I 2017 har Arkivverket startet et samarbeid med Nasjonalbiblioteket om skanning av Arkivverkets 

materiale. Et pilotprosjekt for skanningen av folketellingen av 1920 er nettopp startet opp, og erfaringene 

fra piloten skal brukes til å finne kursen for et videre samarbeid. 
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Totalt har etaten skannet ca. 48 millioner dokumentsider siden oppstarten i desember 2004. Dette utgjør 

ca. 2 % av bestanden. Det er publisert i overkant av 32 millioner dokumentsider i Digitalarkivet. Ikke alt er 

fritt tilgjengelig i Digitalarkivet, da 

noe er sperret på grunn av lovbestemt taushetsplikt (ca ¼ er sperret). I 2016 skannet vi 4,3 millioner sider. 

Av dette publiserte vi 4 millioner sider.  

Over 31 millioner personposter er tilgjengelig for søk i Digitalarkivet. Det er i all hovedsak data transkribert 

fra de nasjonale folketellingene fra perioden 1801‐1910, fra kirkebøker og emigrantprotokoller. Det er 

stadig større fokus på frivillig innsats i dette transkriberingsarbeidet og vi estimerer at omtrent 52 % av 

dataene i Digitalarkivet er bidrag fra frivillige.   

Arkivverket bruker i dag årlig ca 23 årsverk til ulike oppgaver innenfor digitalisering (skanning og 

transkribering), tilrettelegging og tilgjengeliggjøring, samt utvikling. 

16. File formats 
Filformater (D), Tiedostomuodot (F), Skrárform (I), Filformater/dokumentformater (N), Filformat (S). 

Finland 

Specifikation för filformat fastställer de filformat för digital bevaring och mottagandet av digitala handlingar 

i NDLs DP‐tjänst. DP‐tjänsten stöder två typer av filformat: ”rekommenderas” och ”acceptabelt” för 

överföring. Rekommenderade filformat är de som NDL‐projektet anser vara användbara under en längre 

tid, medan acceptabelt för överföringsformat är de där en betydande mängd innehåll för närvarande lagras 

i partnerorganisationer. Specifikation innehåller även kriterier för att välja lämpliga bevarandefilformat. 

De godtagbara filformaten för t.ex dokument  är: 

• PDF/A‐1a; [ISO_19005]; PRONOM: fmt/95 

• PDF/A‐1b; [ISO_19005]; PRONOM: fmt/354 

• PDF/A‐2a; [ISO_19005‐2]; PRONOM: fmt/476 

• PDF/A‐2b; [ISO_19005‐2]; PRONOM: fmt/477 

• PDF/A‐2u; [ISO_19005‐2]; PRONOM: fmt/478 

• TIFF 6.0; [TIFF]; PRONOM: fmt/353 

De godtagbara format för databaser och register är: 

• CSV med ADDML 

• XML‐filer som är i en acceptabel struktur 

Mer information om filformat ges i dokumentet som har publicerats i projektet Det nationella digitala 

biblioteket.  

http://www.kdk.fi/images/tiedostot/NDL‐File‐Formats‐v1.5.1‐en.pdf 
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Danmark   	 	 	 	 	 	
	 	
Ved aflevering til Rigsarkivet tillades følgende formater: 

●        Tekstdokumenter samt grafik afleveres som TIFF eller JPEG‐2000 

●        Lydfiler afleveres som MP3 (i særlige tilfælde WAV) 

●        Videofiler afleveres som MPEG‐2 eller MPEG‐4 

●        Geodata afleveres som GML‐filer iht. ISO 19136 GML version 3.1.1 

●        Tabeldata afleveres som XML‐filer iht. SIARD‐standarden 

●        Der anvendes unicode (UTF‐8) 

Forskningsdata fra statistikprogrammer afleveres som SPSS, Stata eller SAS, men dette er under ændring og 

forventes erstattet af et systemuafhængigt tekstbaseret afleveringsformat i løbet af 2018. 

Island 

Se Danmark. 

Sverige  	 	 	 	 	 	 	

I Riksarkivets föreskrift (RA‐FS) 2009:2 återfinns vilka format som en myndighet kan välja vid 
framställning av allmän handling. 

Teknisk översikt av RA‐FS 2009:2 

3D  tillämpningsområde  

PDF/E‐1    Digitala kartor och ritningar 

bitmap/rasterbild  tillämpningsområde  

CALS Raster File Format (CCITT Group 4)    Digitala kartor och ritningar i rasterformat 

JPEG (DCT)    Digitala bilder och skannade bilder 

PDF/A‐1 (deflate, DCT, CCITT G3/G4, JBIG2, RLE)    Skannade handlingar 

PNG (deflate)    Digitala bilder och skannade bilder 

TIFF/IT (CCITT Group 4)    Digitala bilder och skannade bilder 

digitala signaturer  tillämpningsområde  

PKCS #7  
 Elektroniskt underskrivna handlingar 
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XML‐signatures  

*Tillsammans med eventuella dokumenttypsdefinitioner (t.ex. DTD), layoutmallar (t.ex. CSS), eller schemas 

(t.ex. XSD).  

märksspråk*  tillämpningsområde  

HTML  
 Strukturerade dokument 
 Webbsidor 

SGML    Strukturerade dokument 

XHTML  
 Strukturerade dokument 
 Webbsidor 

XML  

 Databaser och register 
 Digitala kartor och ritningar (GML) 
 E‐postmeddelanden 
 Strukturerade dokument 
 Webbsidor 

*I enlighet med någon av föreskrivna teckenkodningar.  

platta datafiler  tillämpningsområde  

Teckenseparerade sekventiella filer (DSV)  

Sekventiella filer med fast fält‐ och post‐ längd  

 Databaser och register 
 E‐postmeddelanden 

teckenkodning  tillämpningsområde  

ISO/IEC 10646:2003 UCS (Universal Multiple‐Octet 

Coded Character Set) ‐‐ i begränsat urval  
 Databaser och register 

SS‐ISO/IEC 8859‐1:2004 (8bit Latin)  

 Databaser och register 
 E‐postmeddelanden 
 Kontorsdokument 

"PDF ‐kodning" (med Unicode mappning)    Kontorsdokument 

övrigt  tillämpningsområde  

PDF/A‐1  

 E‐postmeddelande 
 Elektroniskt underskrivna handlingar 
 Kontorsdokument 
 Webbsidor 
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Särskilt gällande ljud och video 

Utmärkande för RA‐FS 2009:2 är att föreskriften inte anger format för varken ljud eller video. Av 
beslutspraxis har emellertid vissa format godtagits. För ljud [L]PCM i 24‐bit, 96 kHz i filformat Wave, och för 
video:  

 DV25 AVI 
 MPEG2, 30 Mbps, I‐frames only (ISO/IEC 13818) 
 MPEG2, 50 Mbps, I‐frames only (ISO/IEC 13818) 

Medan inga större förändringar har inträffat för ljud inom Riksarkivet så har Riksarkivet på senare tid rört 
sig mot videokodningen FFV1 i behållarformatet Matroska. Denna förändring kan observeras dels i det 
interna projektet DIANA (Digitalisering av analoga ljud‐ och videoupptagningar i Riksarkivet), dels i det 
externa projektet PREFORMA (PREservation FORMAts), vilket Riksarkivet koordinerar.  

Översyn av RA‐FS 2009:2 

Utifrån resultatet av ArkivE 2.0 – Grundprinciper för val av format – har ett projektförslag för att se över 
RA‐FS 2009:2 lämnats in under hösten 2017. Om Riksarkivet godkänner projektförslaget så kommer 
projektet att kontextualisera grundprinciper för val av format i regler, principer, och information som 
förbättrar förutsättningarna för val, framställande, återgivning, och kontroll av format i ursprungligt skick, 
samt vid tillsyn och rådgivning.  

Norge 

Gjeldende forskrift (pr. oktober 2017) finnes i Riksarkivarens forskrift ‐ Kap VIII ‐  

"§ 8‐17.Godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering". Der angis  godkjente formater ved 

deponering eller avlevering av elektronisk arkivmateriale til det norske arkivverket. 

 

Gjeldende forskrift er noen år gammel, og delvis utdatert. I 2017 ble derfor nytt utkast sendt på høring. Det 

kom inn svært mange kommentarer og forslag, hvorav en del ble tatt til følge. Spesielt er en del nye 

formater tatt inn. 

Ny forskrift forventes å være gjeldende ca. fra årsskiftet 2017/2018. 

Nåværende utkast – som forventes å være endelig ‐ lyder  

(endringer er markert med "(Ny)"): 

Godkjente tegnsett er: 

a) Unicode UTF‐8 (ISO/IEC 10646‐1:2000 Annex D)  
b) ISO 8859‐1:1998, Latin 1  
c) ISO 8859‐4:1998, Latin‐4 for samiske tegn.  

 

Tekstfiler i et arkivuttrekk skal ha ett av følgende formater: 

a) Fast format: Alle felt kommer i faste posisjoner innen postene.  
b) Tegnseparert format (kommaseparert format) i henhold til  

standarden IETF RFC 4180.  
c) XML ‐ Extensible Markup Language versjon 1.0 
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d) Database dump tillates i henhold til SQL standard  
ISO/IEC 9075, 1999 eller senere (Ny) 

e) Database dump tillates også formattert i henhold til  
SIARD standard, versjon 1 eller 2 (eCH‐0165) (Ny) 

 

Følgende formater er godkjente ved innlevering:  

a) Arkivdokumenter med ren tekst:  
‐ TXT ‐ ren tekstfil uten innkapslede objekter  

‐ TIFF ‐ Tag Image File Format versjon 6 – med enkelte tilleggskrav 

‐ XML ‐ Extensible Markup Language versjon 1.0 

‐ PDF/A – ISO 19005  (A‐1 eller A‐2) 

b) Arkivdokumenter inneholdende tekst med objekter:  
‐ TIFF ‐ Tag Image File Format versjon 6 ‐ med enkelte tilleggskrav 
‐ PDF/A – ISO 19005  (A‐1 eller A‐2) 

c) For digitale fotografier og bilder aksepteres følgende formater:  
‐ TIFF ‐ Tag Image File Format versjon 6 ‐ med enkelte tilleggskrav  

‐ JPEG (ISO/IEC 10918‐1:1994) 

‐ JPEG 2000 (ISO/IEC 15444‐1) (Ny) 

‐ PNG (ISO/IEC15948) (Ny) 

‐ PDF/A – ISO 19005  (A‐1 eller A‐2) 

d) For kart aksepteres følgende formater:  
‐ TIFF ‐ Tag Image File Format versjon 6 ‐ med enkelte tilleggskrav 

‐ SOSI versjon 2.2 (1995) eller nyere.  

 ‐ GML (ISO 19136) (Ny) 

e) For videosekvenser aksepteres følgende formater:  
‐ MPEG‐2 (ISO/IEC 13818‐2)  

‐ MPEG‐4 / H.264 Part 10: Advanced Video Coding (ISO/IEC 14496‐10) (Ny) 

f) For lydsekvenser aksepteres følgende formater:  
‐ MP3 (ISO/IEC 13818‐3). 

‐ PCM‐basert Wave (ref. Multimedia Programming Interface and Data  

  Specifation 1.0 ‐ IBM Corporation og Microsoft Corporation, 1991 ).  

‐ FLAC, som spesifisert på xiph.org (Ny) 

g) For regneark aksepteres følgende formater:  
‐ XML, med de presiseringer som fremgår av § 5‐18.  
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‐ PDF/A – ISO 19005  (A‐1 eller A‐2) 

‐ Excel ark i henhold til en OOXML standard (Ny) 

  (Office 2007 eller senere ‐ ECMA‐376 eller ISO/IEC 29500) 

  For Excel ark i OOXML format bør en PDF/A versjon leveres som tillegg 

h) For web‐sider aksepteres følgende formater:  
‐ WARC (ISO 28500) (Ny) 

‐ HTML (ISO/IEC 15445) basert på tegnsett som spesifisert i § 5‐11  

‐ TIFF ‐ Tag Image File Format versjon 6 ‐ med enkelte tilleggskrav 

‐ ‐ PDF/A – ISO 19005 (A‐1 eller A‐2)  
i) For presentasjoner aksepteres følgende formater: 
     ‐ PDF/A – ISO 19005  (A‐1 eller A‐2) 

‐ Powerpoint presentasjoner i henhold til en OOXML standard (Ny) 
  (Office 2007 eller senere ‐ ECMA‐376 eller ISO/IEC 29500) 
  For presentasjoner i OOXML format bør PDF/A versjon leveres som tillegg 

j)  For objektbaserte informasjonsmodeller for byggverk (BIM) aksepteres følgende format: 
‐ IFC ‐ Industry Foundation Classes (ISO 16739) (Ny) 
 

Kommentar angående PDF/A. I gammel forskrift krevdes versjon A‐1 ‐ ISO 19005‐1  (1a, 1b eller 1u). PDF/A‐
2 ‐ ISO 19005‐2 (2a, 2b eller 2u) har blitt godkjent etter søknad, men er nå tatt inn som standard i 
forskriften. 

 
Pakking av data er tillatt etter følgende standard: 
    ‐ tar ‐ som spesifisert under standarden IEEE 1003.1 
Komprimering av data er tillatt etter følgende standard: 
    ‐ ZIP ‐ så lenge det er i henhold til ISO/IEC 21320‐1 (Ny) 
 
Dokumenter skal ikke være kryptert eller passordbeskyttet. 

Det kan gjøres avtale med Arkivverket for andre typer formater som oppfyller krav til 

langtidslagringsformat. 

17. Development of methods and tools 
Metode‐ og værktøjsudvikling (D), Järjestelmien kehittäminen (F), Þróun aðferða og tóla (I), Metode‐ og 

verktøyutvikling (N), Systemutveckling (S). 

Finland 

Helhetsarkitekturens uppgift är att fungera som en ram som bestämmer Nationella digitala bibliotekets 

praktiska verksamhetsmodeller och styr genomförandet av dem. Kompatibiliteten mellan elektroniska 

material och system där dessa bevaras förutsätter att materialen lagras och hanteras på tillämpliga och 

gemensamt överenskomna sätt. Helhetsarkitekturen definierar kraven för kompatibilitet för organisationer 

som ansluter sig till Nationella digitala biblioteket i fråga om gemensamma tjänster, datainnehåll, 

tillämpningar och teknik. 



47 
 

Danmark     	 	 	 	 	 	 	
Udvikling og vedligehold af metoder til digital bevaring sker i DBO (Digital Bevaring og Oparbejdning).  I 

perioden 2013‐17 har den væsentligste indsats på metodeudviklingsområdet bestået i vores deltagelse i 

det fælleseuropæiske E‐ARK‐projekt.  

Et andet aktuelt og omfattende metodeudviklingsprojekt er arbejdet med at udvikle et tekstbaseret, 

systemuafhængigt afleveringsformat for forskningsdata fra statistikprogrammer. 

Mht. udvikling af programmer og værktøj sker det nu i IT‐udviklingssektionen, IT‐U.  IT‐U anvender som 

udgangspunkt c# på .NET‐platformen. DBO bruger dog mange timer på systemudvikling i form af bl.a. 

arbejde med kravspecifikation og test.  

Island  

IN bruger danske regler og programmer til langtidsopbevaring og håndtering af elektroniske arkivalier. It is 

possible that in the future we might use something from the E‐ARK project. 

Norge  	 	
I Norge skjer det metodeutvikling både i regi av Arkivverket som har ansvar for å bevare digital informasjon 

fra statlig sektor, men også i stor grad blant interkommunale arkivinstitusjoner og større byarkiv som er 

ansvarlige for å hjelpe kommuner (totalt 426 i Norge) med digital langtidsbevaring. 

To kartlegginger, for kommunal sektor i 2014 og for statlig sektor i 2015, gir et godt bilde av profilen på 

kildesystemer, volum på informasjon som må bevares de nærmeste årene og hvor det er mest kritisk å 

komme i gang. Volumet er stort og verktøystøttede metoder må forbedres slik at en blir i stand til å gjøre 

de rette tingene og gjøre det (mye) raskere og kvalitativt bedre enn tidligere praksis.  

Både i statlig sektor og i kommunal sektor utgjør rene Noark‐godkjente sak‐arkivsystemer («records 

management systems») ca. 10 % av alle systeminstallasjoner, 20‐30 % er såkalte hybride 

systemer/spesialiserte system med saksbehandligsfunksjon, mens 60‐70 % er register (databaser). 

Innenfor inter‐kommunal arkivsektor utvikles det en mest mulig standardisert produksjonslinje, hvor 

Noark‐systemer og ikke‐Noark systemer skal håndteres mest mulig likt. Her vil Siard‐uttrekk utgjøre første 

steg når informasjon skal hentes fra kildesystem. Dette sammen med kartlegginger av hva som er verdifull 

informasjon innenfor ulike kommunale sektorer, og en mapping (dataordbok) mot Siard‐uttrekk av 

databasene til sektoren(e)s ulike systemtyper. 

Mye metodeutvikling og flere teknologi‐evalueringer har de siste årene foregått innenfor et 

samarbeidsprogram som heter Samdok (https://samdok.com/). Her samarbeider ulike interessenter 

(«stakeholders») innenfor privat‐, kommunal‐ og statlig arkivsektor. Innenfor kommunal arkivsektor har det 

blant annet blitt utviklet standardisert, sektorspesifikk digital bevaring. På teknologisiden blir Archivematica 

og AtoM blant annet evaluert.  

Arkivverket har dessuten deltatt i EU‐prosjektet E‐ARK, hvor metodeutvikling har stått sentralt. 

Seksjonen Avlevering i Arkivverket har ansvaret for verktøy for testing av elektroniske arkivuttrekk:, ArkN4 

(for Noark‐4) og Arkade 4 og Arkade 5 for uttrekk fra Noark‐3, Noark 5 og fagsystemer.  
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Da Arkivverket ikke lenger mottar arkivuttrekk på formatet Noark‐3, brukes etablerte metoder på å 

oppdatere rapporter og langtidslagre de nåværende arkivuttrekkene til digitalt sikringsmagasin. Hybride 

Noark‐3 løsninger (Koark, Foark m.m.) vil håndteres som fagsystem. 

For Noark‐4‐uttrekk benyttes testverktøyet ArkN4 som er utviklet ved hjelp av eksterne konsulenter med 

en omfattende kildekode. Siden 2016 har antallet Noark‐4 sunket noe, fordi Noark 5 har begynt å komme 

inn. Etterhvert som testprogrammet Arkade 5 modner, vil også testingen av Noark‐4 flytte dit. 

Arkade benyttes i dag for testing av arkivuttrekk i Noark 5‐format og for arkivuttrekk som ikke er i Noark‐

format, såkalte fagsystem. I 2016 mottok Arkivverket den første samlingen Noark‐5 arkivuttrekk. 

 Arkade 5 ble lansert sommeren. Det er utviklet i samarbeid med Arkitektum i Telemark, som også arbeider 

med tjenestegrensesnittet til Noark 5. En brukergruppe på tvers av Arkiv‐Norge har deltatt på utviklingen, 

og tilbakemeldingene har vært gode. 

Sverige 

För den egna systemutvecklingen använder IT‐avdelningen i dag .NET som utvecklingsmiljö och C# som 

primärt utvecklingsverktyg. Applikationerna utvecklas primärt för webbservern Microsoft IIS och för 

databasen Microsoft SQL Server. För webbprogrammering används även JavaScript, och 

applikationsramverk som AngularJS, i ökande utsträckning. Det förekommer även applikationer i andra 

miljöer, exempelvis lagringssystemet ESSArch som utvecklas i Python av en extern konsult. 

Under 2010 infördes SCRUM som utvecklingsmetod. Det första projektet blev RADAR. Alla inblandade, från 

beställare till programmerare var mycket nöjda med metoden och den används sedan dess i samtliga 

utvecklingsprojekt. 

Under 2011 och 2012 genomfördes SNW‐projektet syftande till att integrera Riksarkivets  webbplats 

riksarkivet.se med söktjänsterna NAD och SVAR. Sökningen, som varit ganska splittrad, slogs ihop till en ny 

gemensam tjänst (sok.riksarkivet.se). För att åstadkomma bra prestanda och flexibel sökning användes 

SOLR, ett open source‐verktyg för fritext‐sökning. Den nya webbplatsen och den nya söktjänsten lanserades 

2013‐09‐24. SOLR har sedan dess även använts i andra projekt. Efter en del inkörningsproblem fungerar 

SOLR‐miljön bra och ger mycket goda prestanda. I dag har Riksarkivets SOLR‐index 45.6 miljoner objekt. 

Under 2013 och 2014 arbetade IT‐avdelningen bland annat arbetat med att ta fram ett nytt 

inmatningsgränssnitt för arkivinformationssystemet ARKIS. Det gamla gränssnittet utvecklat med ActiveX 

har blivit obsolet och behöver ersättas. Utvecklingen av det nya gränssnittet sker i .NET‐miljö med C# och 

JavaScript. 

Som redan nämnts under avsnitt 8 har Riksarkivet börjat använda Object Store systemet Hitachi HCP för 

filaccess. All nyutveckling av system som kräver filaccess sker mot HCP för att få bättre säkerhet, prestanda 

och skalbarhet jämfört med traditionell disklagring i SAN. 

 

Under 2015 och 2016 har Riksarkivet arbetat med att ta fram en ny plattform för visning av digitala bilder. 

Riksarkivet har använt DjVu‐formatet som visningformat för digitala bilder, men en nackdel har varit att det 

saknas plugin‐programvaror för att visa detta format på mobiler och surfplattor. För att komma runt detta 

problem har en lösning implementerats som bygger på att DjVu‐filer konvertas till JPEG på serversidan och 

presenteras för användaren i JPEG‐format. Denna funktionalitet har integrerats i en lösning baserad på 
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ramverket “International Image Interoperability Framework“ (IIIF). Digitala bilder accessas via en IIIF‐server, 

vilket möjliggör att de bakomliggande filformaten kan vara både DjVu och JPEG. 

Det har också implementerats en ny bildvisning vilken anropar och hämtar bilder via IIIF. Bildvisningen är 

baserad på “Universal Viewer” (https://github.com/UniversalViewer) vilket är ett Open Source projekt i 

vilket Riksarkivet deltar i utvecklingen tillsammans med bland andra British Library och Wellcome Library. 

Det är det första större open source projekt i vilket Riksarkivet tagit aktivt del. Denna nya bildvisning är nu 

en del av Riksarkivet söktjänst (http://sok.riksarkivet.se). Riksarkivet planerar också att basera 

visningsapplikationen för ljud‐ och video på “Universal Viewer” och en anpassning av IIIF‐standarden. 

	

18.	International	cooperation	
Internationalt samarbejde (D), Kansainvälinen yhteistyö  (F), Alþjóðlegt samstarf (I), Internasjonalt arbeid 

(N), Internationellt samarbete (S). 

Finland 

Riksarkivet deltar i Europeiska kommissionens projekt READ (Recognition and Enrichment of Archival 
Documents). Projektet pågår i 3,5 år under tiden 1.1.2016–30.6.2019. Projektet ingår i programmet 
Horisont 2020 som finansieras av Europeiska kommissionen. De övriga projektpartnerna (13 st.) kommer till 
största delen från Mellaneuropa (Österrike, Tyskland) och England. Projektparterna är i huvudsak 
forskningsinstitut och universitet. 

I projektet innehar Riksarkivet rollen som ett arkiv med stora mängder digitaliserat handskrivet 
arkivmaterial. Riksarkivets uppgifter fokuseras på att utveckla och anpassa den nya tjänsten för de egna 
kunderna och den egna arkitekturen. Det är också Riksarkivets uppgift att genomföra pilottest med stora 
mängder digitaliserat handskrivet material och många användare. 

Syftet med projektet är att tillhandahålla en tjänst (en virtuell forskningsmiljö) som samlar kompetensen 
och teknikerna inom automatisk identifiering av handskriven text samt arkivmaterial och 
materialanvändare. Med hjälp av tjänsten kan man utveckla automatisk identifiering av handskriven text 
ytterligare och när projektet avslutas har vi eventuellt lyckats ta fram ett verktyg för identifiering av 
handskriven text. 

https://www.arkisto.fi/sv/riksarkivet‐2/bekanta‐dig‐med‐v%C3%A5ra‐projekt/recognition‐and‐enrichment‐
of‐archival‐documents 

COOP 

Riksarkivet deltar i Europeiska kommissionens projekt Community as Opportunity (CO:OP) där 17 
europeiska arkiv och universitet ingår. Projektet genomförs åren 2015–2018. Projektet har två centrala 
delområden. Det första målet är att underlätta digitalisering, tillgängliggörande och långtidsförvaring av 
arkivmaterial som innehas av privatpersoner. Digitala filer lagras i Topotek, en plattform som tagits fram för 
projektet, och vid behov på den deltagande aktörens egna lagringsmedium. I Topoteken lagras filerna på 
ett kartunderlag så att alla intresserade kan se de objekt som ligger inom ett visst område. Det andra 
centrala delområdet i projektet är att granska ungdomars arkivupplevelser och lära av dem. 

https://www.arkisto.fi/sv/riksarkivet‐2/bekanta‐dig‐med‐v%C3%A5ra‐projekt/community‐as‐opportunity‐2 

Riksarkivet har deltagit i ICA Experts Group on Archival Description som har förberett Records in Context 
(RiC) sedan 2012.  



50 
 

Danmark                  

Rigsarkivet har formandskabet i DLM‐Forum og har jævnligt kontakt til kollegaer i andre lande. Vi sætter i 

den forbindelse meget stor pris på vores uformelle netværk i de nordiske lande. Vi er endvidere 

medlemmer af OpenPreservationFoundation (OPF), som viderefører resultaterne fra EU‐projektet Planets. 

Vi har oplevet OPF som temmelig præget af biblioteksverdenen, men det er lykkedes at få oprettet en 

særlig ”Archives Interest Group” for de indtil videre tre deltagende nationalarkiver (Danmark, Estland, 

Holland). Vores forhåbning er, at DLM og OPF kan etablere et nærmere samarbejde, hvor OPF i højere grad 

kan være teknisk support for DLM‐Forum.  

Vores forventning er, at der med E‐ARK‐projektet er banet vej for, at næste revision af afleveringsregler og 

bevaringsstandard i Danmark i langt højere grad vil kunne følge de standarder, som er udviklet i E‐ARK, 

hvormed mulighederne (og behovet) for internationalt samarbejde vil blive forøget. Rigsarkivet er på den 

baggrund engageret i DLM Forums DAS‐board, som vedligeholder E‐ARK‐standarderne. 

Island 

We cooperate with Denmark. We have cooperation with the westnordic countries, i.e. Faroe Islands and 

Greenland.  

ICA   

Nordic cooperation. 

Sverige               

Riksarkivet är koordinator för det snart avslutade 4‐åriga projketet PREFORMA, till stora delar finansierat av 

EU. PREFORMA:s ändamål är att ta fram öppen mjukvara för att kunna validera och korrigera olika filformat 

som används för arkivering. Projketet är också ett upphandlingsprojekt av formen PCP och man har låtet 3 

leverantörer ta fram var sitt verktyg. Det handlar om valideringa av PDF/A, TIFF och AV‐fel(MKV, FFV1 och 

LPGM). Projektet har nyligen genomgått en testfas och avslutas veid årsskiftet. Se vidare 

http://www.preforma‐project.eu/. 

Personal från Riksarkivet deltar ett flertal internationella arbetgrupper för metadatastandarder och innehar 

ordförandeposten i DLM Forum Archival Standards Board se vidare Kapitel 3.  

Norge     

Riksarkivene i Norge, Sverige og Finland har fremdeles et samarbeid rundt videreutviklingen av standarden 

ADDML. 

Etter at APEx og E‐ARK er avsluttet begrenser vårt internasjonale engasjement seg ut over ADDML til 

deltakelse i DLM Forum og PREMIS Editorial Committee. Vi er svært interessert i videreføringen av E‐ARK i 

CEF Building Blocks. 
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19. Statistics 
Statistik (D), Tilastot (F), Tölfræði (I), Statistikk (N), Leveransstatistik (S) 

Finland 

De första born‐digital leveranserna mottogs 2012. Riksarkivet har avtal med 9 myndigheter om mottagande 

och bevarande av digitalt material. För närvarande har Riksarkivet ca 0,5 TB born‐digital material. 

Testleveranser har gjorts av ca 20 myndigheter. 

Danmark                  

I 2016 godkendte Rigsarkivet 115 arkiveringsversioner (= afleveringsudtræk/SIP). Dette var det mindste 

antal i mange år. Til gengæld var tilvæksten målt i TB samlet set på 44 TB, hvilket er langt den største 

mængde, vi nogensinde har modtaget inden for et enkelt år. Ved udgangen af 2016 var vores samlede 

mængde af digitalt skabte arkivalier (born‐digital) ca. 135 TB, fordelt på mere end 4500 

arkiveringsversioner. 

Island 

De første digitale arkivalier (born digital) blev modtaget i året 2010. We have had 15 IT systems according 

to rules 626/2010 (similar to 542  in Denmark); 2 ERDMS and 13 databases. 

We have had 7 deliveries according to rules 100/2014 (similar to 1007 in Denmark); all databases. 

So that is total 22 deliveries; 2 ERDMS and 19 databases. Andrea will talk about more statistics in her 

lecture. 

Sverige 	 	 	 	 	 	 	 	
Born Digital för 2016: 

● Leveranser: 44 arkivleveranser från statliga myndigheter, ca 2,5 TB 

● Vård: konvertering antal nya filer 2778, kopiering antal filer 102470 

● Utlämnanden till forskare: 38 st ärenden, antal berörda filer 1058 st 

Norge     

Av de 68 arkivutrekkene Arkivverket mottok til testing i 2016, ble 57 av disse godkjent og 11 ble avvist. I 

tillegg kommer 188 utrekk fra tidligere år som ikke var avsluttet ved start av 2016, hvorav de fleste 

avventer mer informasjon fra arkivskaper. Det er samlet utført arbeid på 119 arkivuttrekk i 2016. I 2016 ble 

29 uttrekk overført til digitalt sikringsmagasin (DSM). Noe av grunnen til relativt lave tall er at store deler av 

2016 var det inntaksstopp for arkivuttrekk, grunnet mangel av personell for testing. Til sammenligning kan 

sies at hittil i 2017 er det overført 276 uttrekk til DSM. 

Arbeidet med kopiering av hele Arkivverkets bestand av digitalt skapt arkivmateriale over fra server til 

DSM, er påbegynt i 2017. Målet er at dette skalle være ferdig i løpet av 2020, dog slik at det meste er 

overført allerede i 2017. Ved ferdigstillelse av nytt testverktøy Arkade5, vil det være enklere å lage ferdige 

pakker for innlegging i DSM. Arkade5 er lansert tidlig høst 2017, men har fortsatt en uklarhet når det 

gjelder å generere pakker. 
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20.	National	cooperation	(archives,	libraries	and	museums)	
Nationalt samarbejde/ABM‐samarbejde (D), Kansallinen yhteistyö (F), Innlent samstarf (I), ABM‐samarbeid 

(N) 

Finland 

Riksarkivet har under åren 2008‐2017 deltagit i projektet Det nationella digitala biblioteket. Projektets 

tredje skede genomförs 2014–2017. Målet är att förbättra tillgängligheten till bibliotekens, arkivens och 

museernas elektroniska material, att förbättra deras användbarhet och att utveckla en 

långtidsbevaringslösning för materialet. Projektet Det nationella digitala biblioteket är samtidigt ett led i 

utvecklingen av de elektroniska tjänsterna och av infrastrukturen på nationell nivå. Projektets storskaliga 

mål är att förbättra förutsättningarna för den allmänna tillgången på information, undervisningen och 

forskningen samt att skapa nya möjligheter för konst och skapande verksamhet. 

http://www.kdk.fi/sv 

Danmark                 	
Rigsarkivet samarbejder med Det Kongelige Bibliotek om bl.a. bitmagasinet og hjemmesiden 

digitalbevaring.dk 

Vi samarbejder med de kommunale arkiver (de såkaldte ”§7‐arkiver”, fordi de er oprettet med hjemmel i 

arkivlovens §7, som giver kommuner og regioner mulighed for at oprette egne offentlige arkiver”) inden for 

rammerne af det såkaldte ”K‐udvalg” som mødes 3 gange årligt.  

Leverandørsamarbejde 

Rigsarkivet forsøger at holde kontakt til de væsentligste leverandører af it‐løsninger til den offentlige 

sektor, bl.a. ved at afholde orienterings‐ og erfaringsudvekslingsmøder ca. 2 gange pr. år. Derudover holder 

vi årlige statusmøder med de største leverandører, som producerer mange arkiveringsversioner på vegne af 

myndighederne.  

https://www.sa.dk/da/offentlig‐forvaltning/it‐leverandoerer/leverandoerforum/ 

Island  

Islands Nationalarkiv samarbejder med regionalarkiverne i Island, Nationalbiblioteket i Reykjavik, 

Nationalmuseet i Reykjavik, arkiverne i Norden, især med Rigsarkivet i København. IN deltager i YEAH‐

projektet sammen med Sverige og Estland (2012‐2014) og APEX‐projektet (Archives Portal Europe network 

of Excellence). 

IN deltager også i NCK (The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity). 

Sverige	 	 	 	 	 	 	 	
Genom Riksarkivets förvaltingsansvar för FGS:er och FGS‐funktionen, se Kapitel 4, samarbetar vi med ett 

antal myndigheter, även kommunala, i att ta fram olika FGS:er. Ett exempel på det är FGS för databaser, där 

även annan personal på Riksarkivet är aktiva och där samarbete sker med bl.a. kommunförbundet 

Sydarkivera. 

I SSC:s arbete att tillsammans med 7 pilotmyndigheter ta fram en tjänst för e‐arkiv åt statliga myndighetern 

deltar Riksarkivet som en resurs. 



53 
 

Kungliga biblioteket använder för sina e‐pliktleveranser en METS‐specifikation som bygger på det arbete 

Riksarkivet gjorde i samarbetsgruppen ENSAM. 

Amsvaret för samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av 

kulturarvet (Digisam) har flyttats över till Riksantikvarieämbetet men Riksarivet deltar i samarbetet. 

SAMDOK‐prosjektet har de siste fire årene vært en hovedarena for samarbeid i arkivsektoren. Under 

SAMDOK‐paraplyen har flere titalls enkeltprosjekter vært gjennomført, og sluttrapporter fra 

arbeidsgruppene er overlevert til Arkivverket for vurdering og eventuell oppfølging. Informasjon om 

arbeidet finnes på nettstedet www.samdok.com. 

SAMDOK avsluttes i henhold til plan pr 31/12 2017, og Arkivverket har igangsatt arbeid med å få på plass en 

mer permanent modell for sektorsamarbeid fra 2018, både på et strategisk og et operativt nivå. Her vil 

aktører fra både statlig, kommunal og privat sektor bli trukket inn. En viktig premiss for det videre 

sektorsamarbeidet er at det støtter opp under Arkivverkets strategiske mål. 

I Norge ble det i 2007 etablert et Standardiseringsråd for IKT‐relaterte standarder som skal brukes i 

offentlig forvaltning. Rådet er bredt sammensatt med deltagere fra mange større statlige og kommunale 

etater. Rådet anbefaler hvilke standarder som skal benyttes i offentlig forvaltning, enten som obligatorisk 

eller anbefalt. Standardene beskrives i Referansekatalogen, og etter stadfestelse gjelder de umiddelbart for 

statlige institusjoner og etater. Obligatoriske standarder vil, etter EØS behandling, også implementeres som 

forskrift for kommunal sektor. Arkivverket har vært deltager i rådet siden oppstarten. 

Nye IKT‐relaterte arkivstandarder vil etter anbefaling fra Arkivverket behandles av Standardiseringsrådet 

for harmonisering og implementering i Referansekatalogen, slik det allerede er gjort for NOARK‐

standarden. 

 

 

 


