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Leveransframställan + dokumentation skickas in

Framställan prövas av Riksarkivet
 20 år (10 år)?

 Senaste leveransen från myndigheten?

 Hela arkivbildningen/delarkivet?

 Sökmedel?



Leverans av BD-material till Riksarkivet

Myndighet Leverans-
kontroll RADAR

NAD Allmänheten



Riksarkivets leveranskontroller av BD
o ”Avlusning”

o Kontroll av data och metadata

o Webbsidor, kontroll av länkar och validering av filer. 

o Återkoppling och eventuell komplettering av metadata. 

o Är det aktuellt med omleverans?

o Vanliga fallgropar vad gäller metadata?



En godkänd leverans
 Metadata - allt i data är förklarat

 Data – filerna är i de format Riksarkivet godkänner

 Leveransen är arkiverad i RADAR

Varför är Riksarkivet så petiga?



RA-FS 2013:2
• 4 kap. Dokumentation
• 1 § Dokumentationen om upptagningarna ska knytas till eller integreras
• med myndighetens arkivredovisning.
• Dokumentation av framställning
• 2 § Inspelningen ska dokumenteras så att det går att identifiera personer
• och händelser.
• Allmänna råd. För att styrka upptagningens autenticitet är det nödvändigt att
• dokumentera vissa uppgifter.
• Dokumentationen bör innehålla uppgifter om
• – inspelningsdatum,
• – inspelningsplats,
• – inspelningssammanhang,
• – inspelningens syfte,
• – medverkande, och
• – eventuella inskränkningar i rätten till att ta del av eller att använda inspelningen
• (upphovsrätt, sekretess eller andra inskränkningar).



Digitala leveranser av audiovisuellt 
material - Format?

• Gör så bra inspelning som möjligt

• Undvik förstörande komprimering om möjligt

• Konvertera inte mellan olika format, fråga hellre innan man gör 
åtgärder ! 



Frågor?
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