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1  Inledning 

1.1  Organisation och ekonomi 
 
År 2001 fick dåvarande landshövdingen i Norrbottens län, Kari Marklund, i uppdrag av regeringen att 
utreda vissa arkivfrågor (Ku 2001:02). I september 2002 presenterade han sitt betänkande ”Arkiv för alla 
– nu och i framtiden” (SOU 2002:78) för kulturministern. Han pekar där bl a på behovet av samverkan 
mellan de statliga arkiven och landets universitet och högskolor kring frågor om arkiv och IT och 
föreslår att Riksarkivet och Luleå tekniska universitet (LTU) tillsammans inrättar en forsknings- och 
utvecklingsenhet i t ex Boden. Detta blev inledningen till att ett samarbete etablerades mellan LTU och 
Riksarkivet. 
 
I oktober 2002 ansökte Riksarkivet tillsammans med LTU och Bodens kommun hos Länsstyrelsen i 
Norrbottens län om medel för ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalt bevarande och 
tillgängliggörande. I januari 2003 beviljades en medfinansiering från Länsstyrelsens sida om högst 1 500 
tkr för 2003, och i samarbete med konsultföretaget FRONTEC Norr AB inleddes arbetet med att 
organisera ett projekt. Första steget var en tvådagarskonferens med berörda parter kring 
målformuleringar, projektplanering, projektorganisation, finansiering, kommunikation med omvärlden 
mm. I konferensen deltog även representanter för dåvarande Riksförsäkringsverket och 
Riksantikvarieämbetet. 
 
I september 2003 fastställdes formerna för vad som kom att kallas LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt 
Bevarande). Det blev ett verksprojekt inom Riksarkivet med uppdrag att skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt bevarande av digital information. Mer konkret var målet   

• på kort sikt: att bidra till att i första hand den offentliga sektorn får ett långsiktigt digitalt 
bevarande  

• på lång sikt: att skapa ett kompetenscenter som gynnar utveckling och nyttjande av lösningar för 
långsiktigt digitalt bevarande 

 
Till styrgruppen för projektet knöts representanter för Riksarkivet, landsarkiven, LTU, dåvarande 
kommun- och landstingsförbunden samt Bodens kommun, dit projektet lokaliserades. 
 
I oktober 2003 beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten att avsätta ytterligare högst 3 300 tkr för 
finansieringen av LDB-projektet under åren 2003 och 2004.  
 
En platschef tillsattes i november 2003, och lokaler anskaffades i Skapa Företagsby fr om 1 december. 
Personal (projektkoordinator och utvecklare) rekryterades via arbetsförmedlingen under första kvartalet 
2004. Den formella invigningen av projektet förrättades i lokalerna i Skapa den 7 juni 2004 av 
kulturminister Marita Ulvskog och landshövding Per-Ola Eriksson. 
 
Till forskningsverksamheten knöts under 2004 tre forskarstuderanden samt lärare och seniorforskare vid 
LTU. Ett antal studentgrupper vid LTU, Kungl Tekniska Högskolan och Lunds tekniska högskola 
anslöts efterhand. Samarbete etablerades också med Mittuniversitetet och projektet ”Framtidens arkiv – 
elektronisk informationsförvaltning i svenska myndigheter och företag” som bedrevs där. 
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För utvecklingsverksamheten slöts i april 2004 en överenskommelse med Riksförsäkringsverket (RFV) 
om att använda försäkringskassornas ärendehanteringssystem som praktikfall. RFV bidrog också 
finansiellt under de kommande åren med totalt ca 1 000 tkr, varav 600 tkr i pengar och ca 400 tkr i egen 
insatt mantid. 
 
I december 2005 beslöt Länsstyrelsen i Norrbottens län att bevilja ytterligare projektmedel för 2005 och 
2006 med högst 3 960 tkr. Beslutet föregicks av ett möte med Länsstyrelsen i oktober 2004 där det 
konstaterades att ett tillskott av medel behövdes för att uppnå projektets mål och att klara finansieringen 
av den garanterade studietiden för projektets doktorander. Det bestämdes samtidigt  
 

att  den tidigare planerade ekonomiska nivån för projektet skulle bantas med ca 15 – 20 % 
att  projektet skulle se över sin planerade verksamhet under 2005 och minska budgeten 
att  planerna på ett kompetenscentrum vid LTU så långt möjligt skulle realiseras redan under 2005 

med målsättningen att centrumbildningen skulle ta över delar av projektets verksamhet under 
2006.  

 
LDB-projektets styrgrupp verkställde därefter de beslutade åtgärderna. För att förbereda starten av ett 
kompetenscentrum fick LTU ett extra anslag från Teknikbrostiftelsen om 250 tkr. 
  

1.2  Marknadsföring och informationsverksamhet 
 
Forsknings- som utvecklingsverksamheten inom LDB-projektet kompletterades med en ambitiös plan 
för marknadsföring och informationsverksamhet som togs fram vid den inledande 
planeringskonferensen år 2003. Under projekttiden genomförde anställda, forskare och andra som var 
knutna till LDB-projektet ett trettiotal föredrag vid konferenser, seminarier och work shops arrangerade 
av olika intressenter runt om i Sverige. Projektet presenterades även för en utländsk publik i samband 
med konferenser kring olika europeiska initiativ om digitalisering och digitalt bevarande. 
 
LDB-projektet behandlades också tämligen regelbundet i massmedia. Invigningen den i juni 2004 
uppmärksammades naturligtvis både i press och i TV, men därutöver behandlades projektet i ett tiotal 
tidningsartiklar på lokal- och riksplanet och även i radioinslag om digitalt bevarande. 
 
Projektet hade under sin verksamhetstid en egen hemsida som uppdaterades fortlöpande. De finansiärer 
som inte var representerade i projektets styrgrupp fick dessutom under projektets gång information om 
verksamheten: Länsstyrelsen i Norrbottens län i form av skriftliga rapporter och Riksförsäkringsverket/ 
Försäkringskassan genom föredragningar för ledningsgruppen för det ovan nämnda samarbetet kring 
leveranser av digital arkivinformation från Försäkringskassan.1   
 

 
1 Skriftliga rapporter till Länsstyrelsen daterade 2003-11-28, 2004-10-05, 2004-12-22, 2006-11-30 och 2007-05- 21 
   Överenskommelse om samarbete kring leveranser av digital arkivinformation 2004-04-08 (dnr RA 05-2002/3378 och RFV 
3539/2004). 
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2  Genomförande och resultat  
2.1  Utvecklingsverksamheten 

2.1.1 Arbetets uppläggning 
 
Som utgångspunkt för projektet bestämdes att man skulle utvärdera det upplägg som föreslås i 
Arkivutredningens betänkande ”Arkiv för alla – nu och i framtiden” (SOU 2002:78). Målsättningen var 
att åstadkomma en framåtsyftande lösning med en hög grad av automatisering och att identifiera för- 
och nackdelar med olika tekniska lösningar. 
 
Utvecklingsverksamheten genomfördes därefter i form av omvärldsanalyser, enkätundersökningar och 
praktikfall. Det dominerande praktikfallet i projektet blev Riksförsäkringsverkets 
(RFV)/Försäkringskassans (FK) ärandehanteringssystem (ÄHS) med tillhörande digitala arkiv (Ivar). I 
slutskedet av projektet kom även ekonomisystemet AGRESSO att ingå som ett praktikfall för att göra 
modellen för leverans från arkivbildande myndighet till en arkivinstitution mer generell. AGRESSO 
nyttjas framförallt av statliga myndigheter. Diarieföringssystemet DIABAS vid Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, som behandlats i tidigare projekt där Riksarkivet deltagit, användes för att ge referens- 
och bakgrundsinformation.2 
 
Med ledning av den konceptuella modellen Open Archival Information System (OAIS), som är en 
internationell standard (ISO 14721)3, identifierades och bearbetades de olika delarna i 
leveransprocessen. Syftet var att ta fram ett förslag till en praktisk lösning för hur digital information ur 
ett aktivt system hos en myndighet mer eller mindre automatiskt kan överföras, bevaras och 
tillgängliggöras hos en arkivmyndighet. I bilaga 1 behandlas närmare OAIS modellens tillämpningar i 
LDB-projektet. 
 
Arbetet med Riksförsäkringsverket inleddes med en systemanalys där projektet fick ta del av underlag 
som beskrev de olika delarna av ärendehanteringssystemet (ÄHS ) och dess beroenden till andra interna 
och externa system. Besök gjordes även vid regionala försäkringskassor för att få en inblick i hur ÄHS 
användes av handläggare ute i förvaltningen, och hur de upplevde systemet och dess föregångare. Det av 
RFV uppbyggda XML-baserade digitala arkivet Ivar studerades närmare. 
 
Erfarenheten från detta arbete visar på ett generellt behov av en bättre kontroll av innehåll och 
dokumentation av de verksamhetssystemen som myndigheterna använder, både för att underlätta 
framtida leveranser till arkivmyndighet och/eller gallring och för att motverka kunskapsförluster i den 

 
2 Projekten: ”Elektronisk dokumenthantering för ärenden som berör flera myndigheter i offentlig verksamhet”(TFL E-DOK), 
Toppledarforum, lett av Riksarkivet, RA 20-1998/1747 ; ”Projektet för tillhandahållandet av digitala diarier och scannade 
handlingar”(TD), Riksarkivet, Dnr RA 20-2001/363 ; ”Generella metoder för tillhandahållande av digitalt material”(TDplus), 
Riksarkivet, Dnr RA 20-2002/809 
3 Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Blue Book. Issue 1. January 2002. CCSDS 650.0-B-
1,som nås via http://public.ccsds.org/publications/BlueBooks.aspx [20080131] 

http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
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egna organisationen vid omorganisationer och personalomsättning. För att kunna styrka att 
informationen i systemen är autentisk och garantera dess spårbarhet krävs dessutom en förbättrad 
dokumentation av migreringen av information mellan olika verksamhetssystem, men också av 
systemversioner, använda format och versioner av dessa samt av formatkonverteringar. 
 
Analysen ledde sedan till att en leveransmodell konstruerades och ett förslag togs fram för hur 
strukturen på ett informationspaket för leverans till arkivmyndighet skulle kunna se ut. 
 

2.1.2  Principlösningar och utvecklingserfarenheter 
 
Processer och funktioner 
 
OAIS-modellen har varit grundläggande i projektet. Det gäller både de processer och funktioner som 
redovisas och hur informationen ”paketeras” (paketstrukturen) och den informationsmodell som då 
använts. Det som beskrivs i OAIS-modellen är inte något helt nytt utan ett sätt att tydliggöra och sätta 
ord på något man redan gör eller borde göra. Informationspaket bestående av data och metadata har 
tagits emot av Riksarkivet i decennier och de har normalt bestått av data på rullband och metadata i form 
av dokumentation på papper. En slags ”ingest” process har Riksarkivet också haft sedan länge när 
leveranserna kontrollerats, om än med primitiva metoder, och sedan lagts i det digitala arkivet. OAIS-
modellen ger dock en överblick, hjälper till att utveckla och förbättra verksamheten och kan användas 
som en checklista. Den fungerar också som brobyggare mellan arkivarier och IT-personal, då båda 
grupperna, var och en utifrån sin professionella utgångspunkt, kan identifiera och förstå modellens olika 
delar. 
 
De funktioner som Riksarkivets digitala arkiv kräver utvecklas idag löpande inom olika delar av 
organisationen och med olika tidshorisont. Arbetet med utvecklingen av praktiska leveransrutiner sker 
kontinuerligt i samarbete mellan berörda avdelningar (Tillsynsavdelningen och IT-avdelningen), men 
det har också bedrivits ett utvecklingsarbete kring leveransprocessen inom t ex det verksprojekt 
(Verk24) som hanterat interna e-förvaltningsfrågor. Arbetet med nya författningar på området, som är 
viktigt för möjligheterna att införa nya lösningar, sker på Tillsynsavdelningen, där man också arbetar 
med standardiserings- och formatfrågor. Aspekter på det fysiska bevarandet utreds normalt i samarbete 
mellan Bevarandeavdelningen och IT-avdelningen. Hanteringen av digitala ljud- och videoformat 
utvecklas inom Avdelningen för statliga arkiv. De idéer och lösningar som tagits fram inom LDB-
projektet kan därför inte införas i ett kort perspektiv, utan måste – om de befinns lämpliga - gradvis 
integreras i verksamheten om de befinns lämpliga. Övergångsformer och dellösningar lär i och med 
detta bli aktuella. 
 
För att nå resultat, är det av stor vikt att arbetet kring långsiktigt digitalt bevarande harmoniseras inom 
Statens arkiv, både vad gäller ansvarsfrågan och anpassningen till en långsiktig strategi. Det behövs 
också en gemensam målbild och ett ställningstagande om arbetets fortsatta inriktning.  
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Förslag på struktur av informationspaket för digitala arkivleveranser  

Utgångspunkt i OAIS-modellen 

LDB-projektet har i enlighet med OAIS-modellen arbetat med IP (Informations paket) för att hantera de 
digitala leveranserna, deras bevarande och framtida användning. Primärt har arbetet fokuserat på det 
som i modellen kallas leveranspaket, SIP (Submission Information Packages) till arkivinstitutionen. Det 
långsiktiga bevarande hos mottagande arkivinstitution kan tänkas ske i motsvarande paket, s k AIP 
(Archival Information Packages), men här kan man tänka sig olika alternativ (se nedan). Utlämnade till 
arkivanvändare bör ske i dedicerade paket med efterfrågad information, s k DIP (Dissemination 
Information Packages). För en mer ingående beskrivning av kopplingen till OAIS och användningen av 
olika metadatastandarder, se bilagorna 1 och 2. 
 
Grundarkitekturen 
Ett leveranspaket (SIP) består normalt sett av både data och metadata. De ingående filerna kan oftast 
delas upp i data- och metadata-filer, men ibland kan vissa filer omfatta både data och metadata. 
Metadatafilerna är normalt olika typer av XML-filer. Även data kan i vissa fall vara i XML format. 
Datafiler kan annars ofta vara i form av bildfiler (t ex TIFF format), dokumentfiler (t ex PDF/A format) 
eller databasfiler (t ex strukturerade textfiler).  
 
Den slutliga utformningen av LDB-projektets leveranspaket är i mångt och mycket frukten av ett 
examensarbete vid KTH som utvärderat METS-standarden som ramverk för arkivleveranser.4 
Författaren, Karin Bredenberg, knöts efter examen till Riksarkivets IT-avdelning för att delta i LDB-
projektets utvecklingsarbete. 
 
Arkitekturen för det föreslagna leveranspaket (SIP) kan grafiskt åskådliggöras som i figur 1 nedan. 
 

 
4 Bredenberg, K (2006) 
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Arkitektur för SIP 

 
 
Figur 1: Generell arkitektur för SIP 
 
SIP:n föreslås normalt bestå av följande delar 

• Innehållsförteckning och klassificering av filerna i leveranspaketet (METS-fil) och annan 
bevarandemetadata (PREMIS-filer) 

• Beskrivning av det levererade arkivet/beståndet och dess struktur (EAD-fil) samt relaterade 
arkivbildare/upphovsmän (EAC-fil) 

 
Därutöver tillkommer själva innehållet i leveransen som kommer att ha olika struktur beroende på vilken 
systemtyp, t ex ekonomisystem, som ska levereras, enlig följande.  
 

• Generell systemspecifik information. 
Ärende-och dokumenthanterinssystem (ERMS-filer) 
Ekonomisystem (SIE-XML) 
Databaser (ADDML) 

• Systemdokumentation och annan information (t ex användarhandledningar) som krävs för att 
man ska förstå innehållet och hur det använts (PDF/A-filer). 

• Systemspecifika metadatafiler, stilformulär och datafiler (XML-dokument, PDF/A- och TIFF-
filer) i enlighet med gällande leveranskrav. 
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Förutom METS-filen ska alla filerna ligga på samma nivå i ett TAR-paket. METS-filen kan eventuellt 
förpackas ihop i ytterligare en TAR-nivå.  
 
De systemspecifika delarna kommer att skifta över tid och vara beroende av vad arkivmyndigheten och 
levererande myndigheter kommer överens om. Som exempel kan tas ekonomisystem. För dem används 
kanske under en period XML-versionen av de facto standarden SIE  som sedan byts ut mot t ex den 
internationella standarden XBRL (eXtensible Business Reporting Language).För 
ärendehanteringssystem kan man inledningsvis använda den brittiska de facto standarden ERMS, som 
sedan byts ut mot någon ny standard (officiell eller de facto) som tas fram inom ramen för arbetet med 
den svenska e-förvaltningen. Modellen ska vara så flexibel att den klarar av att hantera denna 
utveckling. Vilka filformat och leveransscheman som är aktuella vid en given tidpunkt beslutas av 
Statens arkiv. 
 
Gränsen mellan vad som är data och metadata kan vara svår och dra och behöver inte vara definitiv. Ett 
exempel på en fil som kan sägas innehålla både data och metadata är SIE-XML filer som både 
innehåller ekonomisystemets struktur och definierade begrepp, t.ex. konto, samt dess ingående data 
såsom ekonomiska värden och datum.  Ett annat exempel är Försäkringskassans XML-filer för journaler 
som är en s.k. eDok med metadata men också är det enda som bevaras av journalen och kan presenteras 
som ett dokument med hjälp av ett stilformulär.  
 
Hur informationen i de olika filerna i paket kan kopplas till OAIS-modellens metadatabegrepp och hur 
ett leveranspaket från ett ärende- och dokumenthanteringssystem ser ut, i detta fall från 
Försäkringskassan, framgår av bilaga 1. 
 
 
Alternativa strukturer 
 
Vid en eventuell implementering av den föreslagna arkitekturen för SIP kan enklare former användas, t 
ex under en övergångsfas.  
 
Är ett arkivbestånd som ska levereras inte förtecknat, kan EAD och EAC uteslutas eller genereras i 
förenklad form som en del av leveransprocessen.  
 
För bildleveranser inom Statens arkiv finns s.k. res-filer som tillsammans med bildfilerna bildar en 
paketstruktur. Res-filerna innehåller bla. hänvisningar till förteckningsstatus samt annan referens och 
viss teknisk metadata. Detta bygger i och för sig på att det digitala materialet är kopior av redan 
förtecknat pappersmaterial. 
 
Databasleveranser som har bifogade ADDML-filer har i dessa filer, förutom semantiskt, strukturell och 
teknisk metadata, även viss arkivinformation. Generering av ADDML-filer kan till stora delar ske 
automatiskt från ifyllda Excel-formulär i samband med leverans. 
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Export till paket och leveranskontroller 

Gäller det standardsystem, t ex ärende- och dokumenthanterings- eller ekonomisystem som nyttjas av 
många myndigheter, så kan det förhoppningsvis gå relativt enkelt att få tillverkarna att i sina produkter 
införa exportmoduler som skapar de format Riksarkivet specificerar. Men för andra mer udda system 
kan det bli lite mer komplicerat, och då krävs särskilda lösningar. Det bästa vore om tillverkarna redan 
vid utvecklingen av nya system som ska användas av offentliga myndigheter tog hänsyn till behovet av 
en särskild exportfunktion för arkiveringsändamål. Ett exempel där detta fungerat är de på den svenska 
marknaden etablerade arkivförteckningssystemen KLARA och Visual Arkiv som under hösten 2006 
började implementera exportfunktioner som genererar EAD/EAC-format i enlighet med Riksarkivets 
anvisningar. Men även om det i befintliga system finns exportfunktioner så är det ändå en risk att 
informationen inte kan tas ut i en korrekt XML-struktur. Varje system måste därför analyseras och 
beslut tas om vilken anpassning som behöver göras i det enskilda fallet.  

Det kan diskuteras huruvida konverteringar eller omstruktureringar av befintliga system skall ske hos 
myndigheten eller hos Riksarkivet, och om Riksarkivet kan ta fram verktyg för att underlätta ett sådant 
arbete. Om arbetet ska ske på Riksarkivet ryms det inte inom dagens resursramar utan måste utföras mot 
särskild ersättning. 
 
De erfarenheter som har gjorts i projektet gäller två fall, Försäkringskassans ärendehanteringssystem 
(ÄHS) och ekonomisystemet AGRESSO. 
 
Erfarenheter från Försäkringskassan (FK) visar att det i princip går att få ut informationen i exporterbar 
form ur de egna arkiven. Den struktur som finns i kassans arkivsystem Ivar bygger bl.a på internationellt 
etablerade arkivbeskrivningsstandarder, (ISAD(G) och ISAAR(CPF), med utrymme för beskrivande 
information som är tänkt att ingå som metadata i de leveranspaket som lämnas till Riksarkivet. Nämnas 
bör att FK inte har realiserat den slutliga lösningen för detta ännu utan tagit så många genvägar som 
möjligt för att utan alltför stor kostnad kunna uppfylla behovet för provleveransen i denna förstudie. Den 
lösningen innebar att man inte direkt kunde generera ut all information som finns i Ivar utan vissa delar 
av EAD och EAC fick skapas manuellt medan ERMS och METS skapades helt automatiskt. Det är dock 
den senare delen som är mest problematisk och mest omfattande. EAD/EAC-uttagen är förhållandevis 
enkla att göra vid en skarp implementering. En annan fråga som tagit en del resurser är namnsättningen 
av filer i paketen. Riksarkivet har utifrån problem med vissa XML-verktyg önskat att filnamn inte ska 
innehålla å, ä och ö. Det blir ju en komplicerande faktor, eftersom det blir en verksamhetsmässig 
begränsning om objekt inte får använda svenska tecken.  
 
Vad gäller AGRESSO gjordes uttag ur den version Riksarkivet använder till SIE-XML av en konsult på 
en vecka. Vissa avstämningar fick göras, men i stort genomfördes uttaget utan större problem. 
Uppskattningsvis bör ett uttag ur en annan AGRESSO-version erfordra konsulttid motsvarande ca 2 
dagar för anpassningar. 
 
Levaranskontroller kan med den föreslagna modellen till stora delar automatiseras, och detta är en 
förutsättning om Statens arkiv ska kunna ta emot ett ökat antal digitala arkivleveranser i framtiden. 
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Tanken är att den levererade myndigheten själv ska ha validerat innehållet i en leverans mot 
överenskomna XML-scheman innan den sänds till arkivmyndigheten, och att det vid ankomsten dit 
räcker med stickprovskontroller för att verifiera att innehållet stämmer med leveransreversalet. Men man 
kommer även i framtiden att, precis som nu, behöva manuellt kontrollera att systemdokumentationen 
stämmer med innehållet och är skriven på ett sätt så att en framtida arkivanvändare kan tillgodogöra sig 
innehållet. 
 
Riksarkivet har tagit emot elektroniska leveranser sedan 1970-talet, och dessa leveranser består till stor 
del av databasuttag i form av sk flata filer. Det förekommer en omfattande intern produktion av digitala 
bilder i TIFF-format som ska bevaras, men även vissa externa leveranser av bildfiler. 
 
För de digitala leveranser som Statens arkiv tar emot idag kontrolleras: 

• att det finns en systemdokumentation och att den följer RA-FS 2003:2, 4 kap. 5 §. 
• att det finns dokumentation av posttyp- och fältbeskrivningar (namn, datatyp, längd, start- och 

slutposition) och av sambanden mellan dessa. 
• fältbeskrivningarna översiktligt (för att se om beskrivningen stämmer med det faktiska innehållet 

i fälten). 
 
Det görs även en kontroll av: 

• teckenuppsättning; kontroll av frekvens för icke-engelska tecken, att det inte förekommer 
otillåtna tecken (tecken med teckenkod 127-159), att antalet LF (ny rad) och CR (vagnretur) för 
radslut är lika många och slutligen att teckenuppsättningen stämmer med den tekniska profilen. 

• numeriskt format; att det inte är nollutfyllnad, att siffrorna är högerställda, att eventuellt 
minustecken är placerat direkt till vänster om siffrorna. 

• SGML/XML-format; DTD/schemats innehåll och struktur, att element är förklarade i klartext, att 
XML-dokument är välformade samt att XML-dokument går att validerade. Kontrollen av dessa 
besvaras med Ja eller Nej. Det sker även en kontrollräkning av antalet taggar. 

 
Innehållsmässig kontroll genomförs manuellt av den som är teknisk handläggare av leveransen. 
 
Det förslag till paket- och leveransstrukturen som tagits fram av LDB-projektet förändrar till viss del 
kraven på kontroll. Det kommer att krävas leverans av metadata som tekniskt beskriver de format som 
levereras. Dessa metadata ska innehålla den information som Riksarkivet kräver för att kunna sköta 
framtida underhåll av levererade filer. Man bör här sträva efter att så mycket som möjlig av 
leveranskontrollen automatisera så att den tekniska handläggaren kan lägga huvuddelen av 
handläggningstiden på att genomföra de manuella kontroller som trots allt krävs. 
 
Systemdokumentationen kommer även i fortsättningen att levereras i enlighet med RA-FS 2003:2, 4 
kap. 5 § och vara i behov av en ingående manuell kontroll. 
 
För XML-filerna finns två godtagbara teckenuppsättningar; UTF-8 samt ISO-8859-1, och i båda ingår 
icke-engelska tecken, vilket gör att XML-filerna vad gäller teckenrepresentation inte kommer att behöva 
bearbetas. I normalfallet ska de levererade filerna i XML-format redan vara validerade mot de XML-



 
IT-avdelningen Slutrapport
Författare Avd Datum Version Sid

Göran Kristiansson, Magnus Geber, Ann Hägerfors, Börje Justrell SoU 2008-06-22 1.7 12(24
Projekt Anmärkning 

LDB-projektet Dnr RA 2002/3378 
 
 
scheman som man kommit överens med levererande myndighet om, och därför borde det räcka med 
slumpvisa stickprovskontroller.  
 
En automatisk kontroll behöver göras för att säkerställa att alla filer som finns upptagna i 
innehållsförteckningen för respektive leveranspaket verkligen finns med. Det gäller framförallt i METS-
dokumentet men även i ERMS-dokumenten. Dessutom måste man kontrollera att inga filer som inte 
tillhör leveransen kommit med. 
 
Kontroll av levererade filformat, t ex TIFF- och PDF/A, görs automatiskt mot auktoriserade 
formatregister, såsom t ex PRONOM, och de tekniska specifikationerna följer med i leveransen. 
Resultatet blir i sämsta fall en logglista över icke godkända filformat. 
 
Innehållsmässiga kontroller av leveranser måste precis som tidigare göras manuellt eller 
halvautomatiskt. Man kan t ex ta fram max- och minimivärden för olika fält och undersöka om värden i 
vissa fält som t ex datum, postnummer, postadress etc är rimliga 
 
Det digitala arkivet  

Den information som levererats ska bevaras i Statens Arkivs digitala arkiv som någon form av AIP. Om 
informationen bedöms behöva lämnas ut någorlunda frekvent, kommer den också att finnas i någon 
form av bruksexemplar eller utlämnandeapplikation i annan miljö med snabbare access-möjligheter (se 
vidare nedan). Den information som finns i det digitala arkivet ska också kunna nås för utlämnade om 
den är lågfrekvent, men det kommer då att ta en viss tid att få fram den. 

Det digitala arkivet är tänkt att hanteras i en teknisk miljö som bäst svarar mot lagring av en relativt stor 
mängd information med lågt accessbehov under lång tid. Systemet bör i mesta möjliga mån kunna 
automatisera den kopiering och konvertering som behöver ske som led i det långsiktiga bevarandet. 
Ursprungligen var det tänkt att fortsätta att använda det bandrobotbaserade HSM-system som redan 
finns på RA. Nu håller RA på att införa ett decentraliserat system med flera mindre robotar, sk. Stackers, 
bla i anslutning till produktionen av skannade bilder samt en bandlagring off-line. På sikt kan andra 
tekniska lösningar bli aktuella.  
 
Den struktur som byggs upp i det digitala arkivet måste fungera för olika typer av digitalt material. 
Förutom levaranser av digitalt skapad information ska t.ex. digitala bilder, ljud och video kunna lagras. 
Strukturen måste med andra ord bl.a. fungera ihop med den process för skannade bilder (den s k 
”digitala kedjan”) som tillämpas inom Statens arkiv. 
 
Rutiner måste också byggas upp för att hindra att information går förlorad och för att i mesta möjliga 
mån bevara informationens och handlingarnas autenticitet. Här är också metadatahantering av stor vikt. 
De konverteringar av filformat som är oundvikliga i långtidsperspektivet kommer till stor del att bygga 
på den teknisk metadata som finns tillgänglig. Användning av olika allmänt använda formatregister, som 
tex. PRONOM, är naturligtvis också viktigt i sammanhanget. För att dessa konverteringar ska vara 
möjlig att genomföra måste de till stor del kunna automatiseras. Huruvida det är ett problem för en 
rationell konvertering, att filer av olika format och med olika konverteringsbehov ligger blandade och 
förvaras i en stor mängd lagringspaket måste också beaktas. Ett exempel på automatisk konvertering 
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som redan utförs inom Statens Arkiv är framtagandet av påsiktsbilder i DejaVu-format av arkivmaterial 
som skannats i TIFF-format.   
 
En fråga som har diskuterats är den långsiktiga användningen av elektroniska underskrifter. Varje sådan 
underskrift utgör en egen datafil. Ett resonemang som förts är om det i leverans- och arkivpaketen ska 
finnas plats för sådana filer, men att de inte kontrolleras vid leverans. Detta får istället göras vid en 
framtida användning, om det då fortfarande är aktuellt. Det är viktigt att Riksarkivet tar ställning till hur 
elektroniska underskrifter ska hanteras ur ett bevarandeperspektiv, så att det redan nu går att definiera  
vilken utrustning och vilka rutiner som kan komma att krävas och därmed hur den framtida 
kostnadsbilden kan tänkas se ut. 
 
Efter kontroll, extrahering av relevant metadata och eventuell framställning av bruksexemplar kan SIP 
användas som AIP för långtidslagring. Detta skulle innebära en enkel hantering. Bland de metadata som 
skall extraheras är sådana som skall importeras till Statens arkivs arkivinformationssystem, ARKIS, där 
alla arkivbestånd vid Riksarkivet och landsarkiven redovisas, inklusive de digitala. För att ge bättre 
överblick och ökade sökmöjligheter kan dock ARKIS - parallellt med AIP-strukturen - innehålla annan 
struktur av det levererade elektroniska systemen. Paketeringen av filer i en AIP struktur skild från 
strukturen i ARKIS kan också motiveras med att masslagningssystem av den typ som bl a Riksarkivet 
använder kan få problem med att hantera ett alltför stort antal filer. 
 
Utan att det strider mot den utvecklade paketstrukturen kan man dock tänka sig ompaketering i vissa 
fall, något som också betonas i OAIS-modellen. Det kan t.ex. bli aktuellt när ett system levereras vid ett 
antal olika tidpunkter och man vill samla hela eller delar av systemet i större paket.  
 
Beroende på vad som visar sig rationellt för bevarande och utlämnande skulle det på sikt kunna bli 
aktuellt att för AIP införa rutiner för att  

• hantera delar av aktuell metadata externt och inte uppdatera denna i paketen 
• överge paketeringen i TAR-filer, paketen kan istället vara virtuella. 
• överge METS som sammanhållande enhet för AIP och enbart hantera denna metadata i en 

databas 
Fortfarande kan dock paket ses som ett logiskt begrepp för en viss mängd data och metadata. 

Tillhandahållande  

När den digitala leveransen godkänts och finns i tryggt förvar i det digitala arkivet återstår att kunna 
tillgängliggöra den vid behov. Eftersom leveransen ska åtföljas av en arkivbeskrivning som läses in i 
arkivmyndighetens arkivinformationssystem, blir det enkelt att söka sig fram till informationen om 
leveransen och dess innehåll. I beskrivningen tänker vi oss sedan att det finns en länk på lämplig nivå, t 
ex på serie- eller arkivnivån, till en tillrättalagd sökapplikation.  
 
Inom LDB-projektet utvärderades tre metoder för tillgängliggörande av leveranser i XML-format: (1) att 
söka direkt i XML-filen med XSLT-teknik, (2) att ladda filen i en XML-databas eller (3) att ladda filen i 
en SQL-server databas med XML-stöd. Utvärderingen gav vid handen att sökningar i mindre 
datamängder kunde göras direkt i XML-filen eller i en XML-databas (alternativen 1 och 2). 
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Begränsningen till mindre datamängder ger dock vid handen att man skulle behöva göra mer omfattande 
utvärderingar av större kommersiella XML-databaser för att få ett bättre grepp om deras möjligheter och 
begränsningar. Vad gäller de båda praktikfallen rekommenderas att leveranserna laddas i en SQL-server 
databas med XML-stöd (alternativ 3) för att effektivisera återsökningen. Riksförsäkringsverket/ 
Försäkringskassan har själva valt en liknande lösning och implementerat sitt digitala arkiv Ivar i en 
Oracle-databas med XML-stöd. 
 
Tanken är att en särskild presentationsserver används för att tillgängliggöra den information som är 
frekvent efterfrågad, medan resterande material endast tas fram på begäran. Upplägget motsvarar vad 
som idag sker vid tillgängliggörandet av bl a digitaliserat kyrkobokföringsmaterial, där alla digitala 
bilder ligger i en särskild bildserver som länkas till arkivbeskrivningarna i NAD/ARKIS. 
 
När det gäller sökgränssnittets utseende har diskussionen framför allt rört hur likställighetsprincipen ska 
efterlevas. Problematiken har bl a behandlats av Jörgen Nilsson i hans licentiatavhandling (se bilaga 4). 
Om vi tar Försäkringskassans ärendehanteringssystem ÄHS, så används det i första hand som ett stöd i 
kassans handläggningsprocess. LDB-projektet har därför inte ansett det meningsfullt att återskapa 
systemets funktionalitet för tillgängliggörandet hos arkivmyndigheten. Istället togs ÄHS-systemets sida 
”visa ärende” som mall för utformningen av sök- och presentationssidorna i tillgängliggörande-
applikationen (se bilaga 3). Det går här att söka fram en persons akt och ta del av dess innehåll. 
 

2.1.3   Praktikfall  
 
Ärende- och dokumenthanteringssystem 
 
För ett av LDB-projektets praktikfall inleddes 2004 ett samarbete med Riksförsäkringsverket (RFV) för 
att få fram en digital provleverans av Försäkringskassans egenutvecklade ärende- och dokument-
hanteringssystem, ÄHS. Den 1 januari 2005 sammanfördes RFV och de allmänna försäkringskassorna 
(AFK) till Försäkringskassan (FK), och i det följande används därför benämningen FK.  
 
Den för projektet aktuella informationen arkiveras i FK:s interna digitala arkiv, Ivar5, från vilket 
leveransen ska ske. Provleveransen gjordes i syfte att kunna fastslå hur riktiga leveranser ska utformas 
och genomföras i framtiden. 
 
För att skapa en provleverans behövdes det lösas ett antal konkreta uppgifter. De problemområden som 
behandlats inom ramen för samarbetet är bl.a. 

• Arkivredovisningsstruktur inklusive överföring till ARKIS 
• Dokumentation och metadata inklusive begrepp och presentationsformer/handlingar 
• Autenticitetsbevarande inklusive elektroniska signaturer 
• Format för leverans både vad gäller paketstruktur, metadata och ingående datafiler  
• Överföringsmetoder och annan praktisk hantering 

 
5 Kommunikationen av metadata mellan ÄHS och Ivar sker till stor del med användning av XML. 
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Samarbetet har reglerats i en särskild överenskommelse mellan FK och Riksarkivet. Det praktiska 
arbetet har sedan utförts av en projektgrupp med deltagare från FK och LDB-projektet/RA. För 
samarbetet har det också funnits en ledningsgrupp, även kallad styrgrupp, med berörda chefer vid FK 
och RA. Ledningsgruppen har träffats regelbundet och löpande fattat beslut om arbetets inriktning och 
om resursanvändningen.  

Parallellt med projektsamarbetet, men i princip utanför projektet, har ett formellt leveransärende 
gällande FKs ÄHS anhängiggjorts vid Riksarkivet. Ärendet har handlagts av den personal inom 
Riksarkivets Tillsynsavdelning som har kontaktansvaret för FK. Som stöd vid hanteringen av frågan har 
deltagare i LDB-projektet funnits med. I sammanhanget har några mer eller mindre olösta principfrågor 
kring digitala leveranser behandlats. 

Leveransärendet föregicks av en framställan från FK till Riksarkivet om att få utforma 
arkivredovisningen i Ivar efter delvis nya principer, vilket godkändes (dnr RA 231-2004/3001). Därpå 
skickades 2004-12-20 en formell framställan om leverans av handlingar från ÄHS via Ivar (dnr RA 231-
2004/4234). Framställan innehåller FK:s syn på och strategi för långsiktigt digital bevarande, ger en kort 
beskrivning av ÄHS och Ivar samt innehåller ett förslag på vad som ska levereras till RA och hur det ska 
ske. Den formella hanteringen har inneburit en skriftväxling för att klargöra ett antal punkter och är för 
närvarande vilande i avvaktan på slutresultat från LDB-arbetet. I och med att den formella hanteringen 
skett parallellt och i samarbete med det tekniskt/praktiska utvecklingsarbetet, har leveransärendet kunnat 
föras framåt på ett mer konstruktivt sätt än som annars skulle varit fallet. 

Det direkta projektsamarbetet mellan FK och RA skedde i första hand under hösten 2004 och våren 
2006. Detta berodde främst på FKs interna beställningsformer och den omorganisation som skett där, 
men tidtabellen har även påverkats av Riksarkivets beredning av de principfrågor som framkommit 
under arbetets gång. Samarbetet hösten 2004 utformades primärt som en workshopserie kompletterat 
med några ytterligare projektmöten. Mellan work shops och möten arbetades det på var sitt håll med att 
ta fram olika underlag. Våren 2006 träffades deltagarna i ett antal projektmöten, delvis via telefon, och 
på samma sätt som tidigare arbetade parterna med olika utvecklingsarbete mellan mötena. 

Förutom de båda formella framställningarna från FK till RA, så resulterade den första fasen av 
samarbete hösten 2004 i framför allt 

• Dokument för överföringsprocessen mellan RFV och RA  

• Begreppsmodell för elektroniskt dokument 

• Utkast till mappning mellan RFV:s arkivredovisningsstruktur och RA:s 
arkivredovisningsstruktur  

• Utkast till SIP-översikt  

• Utkast till kravspecifikation från RA   

Denna fas i samarbetet finns dokumenterad i en särskild rapport daterad 2004-12-28 (se bilaga 4).  

Det fortsatta samarbetet innebar främst att en strukturell kravspecifikation togs fram för ett 
leveranspaket från FK. Det motsvarar LDB-projektets modell för en SIP, i FKs fall för systemtypen 
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ärende- och dokumenthanteringssystem (Records Management System). Då modellen bygger på 
användningen av olika metadatastandarder i XML innebar arbetet en specifikation av dessa standarder 
och begreppsmodulering för att mappa termerna i standarderna mot de termer som används av FK. En 
kravspecifikation togs fram med några kommenterande dokument kring tillämpningen av de olika 
standarderna samt ett exempel på ett helt leveranspaket.    

Under den fortsatta projekttiden har också andra frågor behandlats. Det har bl.a. gällt presentation av 
”handlingar/sammanställningar” ur leveransen, leverans av dokumentation, dokumentation av DTD:er 
vid transformering, uttag ur arkivinformationssystemet Klara, filformat och priser för leverans. 

I augusti 2006 levererades en provleverans i form av en SIP med konstruerat datainnehåll. För att erhålla 
riktig data krävdes en formell hantering som också beretts av projektet. Vad gäller den tekniska 
strukturen var det levererade paketet i stort sett tillfredställande, men vissa mindre påpekanden gjordes. 
Från RAs sida har sedan tester gjorts med presentationer och tillhandahållanden ur den SIPen, se vidare 
bilaga 3.  

Kontakterna fortsatte även efter den augusti 2006 och i februari 2007 överlämnades en andra 
provleverans, en SIP med äkta datainnehåll. Denna visade sig också ur teknisk och strukturell perspektiv 
vara tillfredställande.  

I och med det andra skedet i samarbetet mellan Försäkringskassan och LDB-projektet har följande 
uppnåtts 

• Utveckling av en generell arkitektur för digitala leveranspaket 

• En kravspecifikation från Riksarkivet på en leveranspaket för ärenden och dokumenthanterings-
system från Försäkringskassan 

• Provleveranser från Försäkringskassan som tekniskt strukturellt uppfyller kraven 
• En formell hantering av en leveransframställan som klargjorde ett antal aspekter på en digital 

leverans från Försäkringskassan 
• Idéer om omfattning av och teknik för presentation av uppgifter ur systemet 
 

Några uppgifter kvarstår att utföra. Det beror till viss del på tidsbrist i det överenskomna samarbetet 
mellan Riksarkivet och FK, men också på att en tänkt leverans ligger ca 5 år fram i tiden och vissa 
tekniska förutsättningar kan komma att ha ändrats då. 

• En genomgång av den innehållsmässiga semantiska delarna av provleveransen och en fullständig 
mappning av termerna hos Försäkringskassan och Riksarkivets metadatastandarder.  

• De tekniska och praktiska formerna för överföring av leveranser från Försäkringskassan till 
Riksarkivet. 

• Det definitiva kraven för och användningen av olika filformat för data vid leverans  
• Överföringen av elektroniska signaturer 
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Ekonomisystem  
 
För att kunna utröna generaliteten i LDB-projektets upplägg valdes som ett andra delprojekt ett 
ekonomiredovisningssystem, och då det inom statsförvaltningen spridda AGRESSO. Som utgångspunkt 
och en slags kravspecifikation för arbetet användes rapporten ”Avställning av räkenskapshandlingar ur 
AGRESSO för bevarande, 2005-06-30 (dnr RA 20-2005/858) som tidigare tagits fram av en arbetsgrupp 
inom Riksarkivet, ledd av Håkan Lövblad, tillsammans med deltagare från Ekonomistyrningsverket 
(ESV) och Kammarkollegiet. Rapporten innehåller förslag på ”… struktur och innehåll för uttag av 
informationssammanställningar som vissa grundläggande uppgifter, grundbok, huvudbok, reskontra och 
anläggningsregister ur redovisningssystemet AGRESSO”.  
 
I delprojektet om ekonomisystem inom LDB-projektet kom Håkan Lövblad också att ingå tillsammans 
med deltagare från LDB-projektet. Under arbetets gång har kontakter tagits med Riksarkivets 
Ekonomienhet, ESV, Kammarkollegiet och AGRESSO AB liksom SIE-gruppen och XBRL Sweden. 
 
Uppdraget var att utreda för- och nackdelar med digitala leveranser enligt XML-konceptet jämfört med 
att använda den hittillsvarande metoden, som bygger på fast post- och fältlängd. Som praktiskt exempel 
valdes att överföra 2004 års ekonomiska information från Riksarkivets AGRESSO-system till en XML-
struktur. Målsättningen var att kunna tillgängliggöra uttaget i form av grundbok, huvudbok, reskontror 
och anläggningsregister. Resultaten finns redovisade i en särskild rapport (se bilaga 4)  
 
Delprojektet kom att koncentrera sig på att genomföra en överföring till XML-format och ur det kunna 
presentera relevanta uttag. Någon ordentlig jämförelse med tabelluttag har inte gått att göra då sådana 
motsvarande uttag inte gjorts ur AGRESSO-systemet.  
 
Ett första skede i delprojektet ägnades åt att finna en lämplig XML-standard för uttaget. De alternativ 
som utkristalliserade sig var den internationella XBRL-standarden och det svenska SIE-XML (Standard 
Import Export – XML). Möten skedde med representanter för både XBRL Sweden och SIE-gruppen. 
XBRL har börjat användas av en del svenska myndigheter men bara för bokslutsinformation, alltså 
aggregerad information. Internationellt finns numera också XBRL-GL på transaktionsnivå. Detta är 
dock inte implementerat i Sverige ännu. Därför kom valet att falla på SIE-XML, vars XML-standard är 
ny, men som innehåller transaktionsnivå och bygger på klassisk SIE, ett överföringsformat som funnits i 
många år och är implementerad i större delen av ekonomisystemen på marknaden. Gällande SIE-XML, 
se också bilaga 2. 
 
Projektet arbetade sedan med att mappa de uppgifter för uttag som specificerats i rapporten Avställning 
av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande med begrepp i SIE-XML. En del kontakter 
utanför projektgruppen behövdes i det sammanhanget. Tidigt framgick att SIE-XML inte var avsedd för 
att hantera anläggningstillgångar. Vid kontakter med SIE-gruppen har diskuterats en möjlig utvidgning 
av standarden med en sådan funktion.  
 
Det kunde konstateras att AGRESSO:s interna tabelluppbyggnad är komplex och att den dokumentation 
som fanns tillgänglig för delprojektet inte beskrev den interna strukturen i systemet. För att kunna få ett 
uttag i XML-SIE ur RA:s AGRESSO behövde AGRESSO AB anlitas vilket kom att kosta ca 50 000 kr. 
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Efter att projektet tagit fram en kravspecifikation utifrån den tidigare gjorda mappningen genomförde en 
konsult uttaget av en årgång till en stor XML-fil på ca 450 MB. 
 
Sedan vidtog tester med att åstadkomma några presentationer utifrån XML-filen som motsvarade 
rapporter i AGRESSO-applikationen. På så sätt skulle det vara möjligt att kunna kontrollera både att 
dessa presentationer verkligen kan återskapas och - genom att jämföra med samma rapportuttag ur RAs 
AGRESSO - att rätt data exporterats till XML-uttaget. Dock uppstod det problem som bl a handlade om 
prestanda och gav erfarenheter för framtiden om när det är lämpligt att jobba direkt mot stora XML-
filer. Mer allvarligt var att delprojektet kunde konstatera att begreppet period, som är av avgörande 
betydelse för transaktionerna i AGRESSO, inte fanns med i uttaget. Och, som vi senare insett, det fanns 
inte heller något sådant begrepp i SIE-XML. 
 
Tester utfördes trots allt med att efterlikna rapporter och med att ur uttaget göra aggregat på 
transaktioner som kunde jämföras med värden för balanser. Utifrån detta har vi inte kunnat konstatera 
några felaktigheter i uttaget data. Dock innebär avsaknaden av period-begreppet att några fullständiga 
kontroller inte kunnat göras och att de tänkta rapporterna inte kunnat återskapas med korrekt 
informationsinnehåll.   
 
I delprojektet har följande uppnåtts 

• En mappning av uppgifterna för uttag i rapporten Avställning av räkenskapshandlingar ur 
AGRESSO för bevarande mot begrepp i SIE-XML 

• Ett uttag ur RAs AGRESSO-uppgifter 2004 i SIE-XML-format  
• Bearbetningar av uttaget som gett erfarenheter och som pekar på att uttaget verkar korrekt men 

att vissa strukturella brister råder. 
 
Utifrån uppnådda erfarenheter och upptäckta brister och den tid som funnits att tillgå inom LDB- 
projektets begränsade ramar bedömer delprojektet att man behöver gå vidare med följande uppgifter. 

• För att få en full jämförelse med tabellbaserat uttag bör sådant göras på motsvarande data 
• Hantering av uppgifter om anläggningstillgångar bör lösas 
• Kopplingen av AGRESSO:s periodbegrepp till transaktioner måste lösas 
• En mer fullständig test av datainehållet i uttaget bör ske 
• Man bör gå vidare med återskapande av vissa av de ursprungliga presentationerna  
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2.2  Forskningsverksamheten 

2.2.1 Uppnådda resultat 
 
Ett teoretiskt ramverk för utveckling av arkivinformationssystem (AIS) har utvecklats. Ramverket 
baseras på Records Continuum Model (Upward 1996, 1997, 2001) i kombination med OAIS-modellen 
(Open Archival Information System, OAIS) och metoder för prototyputveckling och utvärdering.6 Ett 
AIS-tänkande måste till för att kunna bygga arkivinformationssystem för långsiktigt digitalt bevarande. 
Ramverket erbjuder ett sätt att skapa ett sådant tänkande AIS-tänkandet utgör det första och viktigaste 
fundamentet för fortsatta studier och bildar en teoriram för utveckling av AIS (Quisbert 2006, se bilaga 
4). 
 
En kartläggning av det praktiska arbetet som arkivarier utför med digitalt bevarande har genomförts. 
Kartläggningen innehåller design av arbetssätt/metoder, tekniker och rutiner, rekommendationer för 
kompetensutveckling och ”best practices”. Teoretisk grund för arbetet återfinns i teorier om 
systemdesign, arkivteori och managementteori (Runardotter 2007, se bilaga 4) 
 
En förteckning över metadata som är nödvändig för att informationen ska kunna bli förstådd i framtiden 
har tagits fram som inkluderar kontextuell information. Utan denna kontextuella information kan 
förståelse av och tillit till digitala handlingar påverkas negativt. Teorigrunder för detta är infologi, 
människa-dator-interaktion och kommunikationsteori (Nilsson 2006, se bilaga 4).7  
 
Den forskningsinriktade delen av LDB-projektet har dokumenterats i stort antal projektrapporter, C-
uppsatser, D-uppsatser, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och licentiatavhandlingar som 
redovisas i bilaga 4. 
 
 

2.2.2 Fortsatt forskningsarbete 
 
De redan uppnådda resultaten ligger som grund för det fortsatta arbetet som är att utarbeta  

• en metod för att utveckla ett praktiskt fungerande AIS som bygger på OAIS-modellen 
och the Records Continuum Model. 

 
6 Uppward F. : Structuring the Records Continuum – Part One: Postcostodial principles and properties. First published: 
Archives and Manuscripts, (1996) 24 (2) 
Uppward F.: Structuring the Records Continuum – Part Two: Structuration Theory and Recordskeeping. First published: 
Archives and Manuscripts, (1997) 25 (1) 
Uppward F.: Modeling the Continuum as Paradigm Shift in Recordkeeping and Archiving Process and Beyond – a Personal 
Reflection. Records Management Journal. (2000) Vo. 10, nr 3. pp 115 -139 
7 See the Performance Model (Heslop Helen; Davis, Simon; Wilson, Andrewet 2002, An Approach to the Preservatuon of 
Digital Records, National Archives of Australia, Canberra. Available at: 
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/digital_preservation/Green_Paper.pdf  [2004-03-03]). 
 

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/digital_preservation/Green_Paper.pdf
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• en handledning för organisationer som hanterar digitala arkiv rörande lämpliga strategier, 
metoder och riktlinjer för arbetet med upprättande, bevarande och tillgängliggörande av 
det digitala materialet. 
• en förteckning över metadata som utgör minimum för att förstå informationen på det 
ursprungliga sättet och få en tilltro till att informationen är tillförlitlig och trovärdig. 

 
 
Metod för utveckling av AIS 
Den konceptuella modellen för arkivinformationssystem OAIS beskriver digital arkivering. Modellen 
ligger på en hög abstraktionsnivå och ger inte stöd för utvecklare ifråga om hur ett 
arkivinformationssystem kan utvecklas, designas och implementeras. En central forskningsfråga handlar 
därför om hur den abstrakta modellen kan omsättas i praktisk handling så att arkivinformationssystem 
som stödjer bevarandeaktiviteter (t ex migration av data), kvalitetssäkring och tillförlitlig tillgång till den 
bevarande informationen kan utvecklas (Quisbert & Hägerfors 2006, se bilaga 4). Resultaten ska bland 
annat omfatta en implementationsmodell (t ex UML-diagram eller andra specifikationer för 
mjukvaruimplementation), en uppsättning strategier (t ex planer för hur man kan handskas med ny eller 
förändrad teknologi), en uppsättning ”best practices” och handledning för implementation av 
arkivinformationssystem. Metoder för prototyputveckling, så som Rapid Application Development 
(RAD), Extreme Programming (XP), Prototyping, Architected Rapid Application Development (ARAD) 
kommer att undersökas och värderas inför en praktisk konkretisering av den framlagda teorin. Arbetet 
ska resultera i en prototyp av ett AIS som bygger på AIS-tänkandet, dvs en kombination av kriterier och 
egenskaper från the Records Continuum Model och OAIS-modellen. 
 
Prototypen utvärderas sedan teoretiskt mot AIS-tänkandet och praktiskt genom användartester. Det 
viktigaste resultatet blir en metod för att utveckla ett praktiskt fungerande AIS som bygger på OAIS-
modellen och the Records Contiunuum Model. I dagsläget finns ingen sådan metod. 
 
Handledning för arbete med digitalt bevarande 
Det krävs även människor och organisationer som kan hantera de tekniska lösningarna och bistå 
intressenter i tillgängliggörande av information. Eftersom tekniska lösningar har en relativt kort 
livslängd är långsiktiga strategier viktiga (Runardotter m fl 2005, se bilaga 4). Fokus ligger på studier 
och utveckling av strategier från ett management eller ledningsperspektiv. Det långsiktiga bevarandet av 
digitalt material ses som en fråga för ledningen inom organisationer och myndigheter. Hur strategier, 
metoder och riktlinjer kan utformas och utvecklas studeras. Strategier, metoder och riktlinjer för 
upprättandet, bevarandet och tillgängliggörandet av det digitala arkivet värderas. Hur dessa praktiseras i 
arbetet med bevarande och tillgängliggörande undersöks. Ytterligare en aspekt som kommer att 
fokuseras på vilka sätt en organisations digitala information kan användas för att utveckla 
organisationen. Det viktigaste resultatet blir en handledning för organisationer som hanterar digitala 
arkiv rörande lämpliga strategier, metoder och riktlinjer för upprättandet, bevarandet och 
tillgängliggörandet av det digitala materialet. 
 
 
Metadata och kontextuell information 
Uppnådda resultatet kommer att testas och vidareutvecklas för att göra angreppssättet mer generellt 
gångbart så att speciallösningar inte ska behöva konstrueras i varje enskilt fall (Nilsson 2006, se bilaga 
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4). Fokus ligger på hur metadata kan användas för att beskriva ett digitalt objekt så att det går att 
återskapa så likt originalet som möjligt, med allmänt tillgängliga redskap och metoder. Eftersom fokus 
ligger på problematik inom områden som hanterar stora mängder digital skapade dokument av typen 
formulär/blanketter/textdokument som måste bevaras, så kommer stor hänsyn att tas till möjligheterna 
med automatisering. Resultat ska bland annat omfatta en förteckning över vilka metadata som utgör 
minimum för att förstå informationen på det ursprungliga sättet och känna tillit till att det verkligen är 
den ursprungliga betydelsen, vilka ytterligare metadata som väsentligt ökar förståelse och tillit, samt en 
handbok för visuell presentation av data. 
 

2.2.3 Samarbete med andra 
 
Under projektperioden har vi byggt upp samarbeten med Mittuniversitetet, Uppsala universitet samt 
universitet, arkivmyndigheter och företag i nio olika länder. Samarbetet med Mittuniversitetet är 
väsentligt eftersom man där har arkivvetenskaplig kompetens inom digitalt bevarande som kompletterar 
vårt mer tekniska och organisatoriska kunnande. Samarbetet med Uppsala universitet sker genom ett 
gemensamt forskningsprogram, Knowledge Management in Museums (KMM). Detta samarbete är 
värdefullt eftersom det gör att vi ägnar uppmärksamhet åt hela ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och 
museer). Det internationella samarbetet baseras på ett konsortium som gemensamt utvecklat en 
projektansökan till EU.s 6:e ramprogram (PROTEAN) som fick relativt stor uppmärksamhet hos EU-
kommissionen. Ansökan passerade granskning och personligt besök vid kommissionen (hearing), men 
nådde dock inte hela vägen fram till ett projektkontrakt. Konsortiet eller delar av det fortsätter nu med en 
ansökan till första utlysningen i det 7:e ramprogrammet, ”Digital libraries and technology enhanced 
learning”.  
 
 

2.3 Kompetenscentrum 
 
I januari 2006 beslöt LTU att inrätta en centrumbildning kring frågor om långsiktigt digitalt bevarande 
och tillgängliggörande (LDB-centrum) med en första projekttid på tre år. Därmed var LDB-projektets 
långsiktiga målsättning om ett nationellt kompetenscentrum uppfylld. Grundande partners och 
finansiärer av centrumbildningens basverksamhet var utöver LTU också Riksarkivet och Bodens 
kommun. Under 2006 anslöt sig Kungliga Biblioteket (KB) och Statens Ljud- och bildarkiv (SLBA) 
som fullvärdiga avtalspartners. Varje part lägger årligen en summa som garanterar en grundbemanning 
på fyra personer. Därtill kommer anställda med olika former av anställningsstöd. Länsstyrelsen i 
Norrbotten gav under 2006 också ett ”Starta-upp-bidrag”. 
 
Under 2006 kom centrumbildningen att involveras i avslutningen av LDB-projektet. I övrigt har tre 
huvudsakliga aktivitetsområden identifierats: (1) vetenskaplig forskning samt (2) utvecklingsverksamhet 
och (3) kunskapsutveckling kring modeller, metoder och praktiska verktyg för långsiktigt digitalt 
bevarande och tillgängliggörande. Bl a genomfördes en introduktionsutbildning för arkivarier och IT-
personal under hösten 2006 med ca 50 deltagare. Till detta kommer också extern projektverksamhet. 
Under 2007 har personal vid LDB-centrum hållit i ett e-förvaltningsprojekt åt Verva. 
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Inför bildandet av LDB-centrum genomfördes en lansering på europeisk nivå med bl a 
centrumbildningen som samordnare av ett konsortium inför en projektansökan inom EU:s inom 6:e 
ramprogram (se ovan) 
 
Under 2007 har utvecklingsprojekt bedrivits inom tre områden: 

- frågor kopplade till webbarkivering där KB med sin nerladdning av webbplatser med 
svensk anknytning har ledarskapet  

- administrationen av själva bevarandet som SLBA leder  
- en testplattform utifrån OAIS-modellen som centrumet sökt medel från Vinnova för att 

utveckla 
 
Riksarkivarie Tomas Lidman är för närvarande ordförande i LDB-centrums styrelse. I den operativa 
gruppen, inom LDB-centrum, kallad delegationen, sitter representanter för alla avtalsparter utom Bodens 
kommun.   
 
LDB -centrum är placerat i lokaler utanför universitetets campus som bekostas av centrumbildningen. 
Man hyr för närvarande merparten av sin personal från Riksarkivet.  
 
 
 

2.4 Sysselsättningseffekten lokalt 
 
År Anställda i projektet Forskarstuderanden Totalt 
 ___________________________________________________________________________ 
 
2003 0,5  0  0,5 
2004 2,5  3  5,5 
2005 4,0  3  7,0 
2006 7,0  3  10 
___________________________________________________________________________ 
 
Anm: Under 2006 var sju personer placerade vid LDB-centrum, varav sex var anställda av Riksarkivet 
(IT-avdelningen) och en anställd av LTU (KMM-projektet).  
 
 



 
IT-avdelningen Slutrapport
Författare Avd Datum Version Sid

Göran Kristiansson, Magnus Geber, Ann Hägerfors, Börje Justrell SoU 2008-06-22 1.7 23(24
Projekt Anmärkning 

LDB-projektet Dnr RA 2002/3378 
 
 

                                                

3 Redovisning av resultaten och hur de förs vidare 
 

3.1 Resultatredovisning och inhämtande av synpunkter 
 
LDB-projektets resultat har presenterats i en rad olika sammanhang bl a på ett antal konferenser i 
Sverige8 samt internationellt i samband med ett möte på Island med nordiska kollegor 2006 och på en 
arkivkonferens i Canberra 2007. Dessutom hölls den 15/1 ett seminarium vid Riksarkivet med ett 30-tal 
personer från Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv, Luleå Tekniska Universitet och Försäkringskassan 
som hörsammat inbjudan. Under seminariet framkom en rad synpunkter varav kan nämnas: 
 

 att det kan vara svårt för myndighetsarkivarier att driva digitala arkivfrågor i förvaltningen. 
Försäkringskassan har satsat 30 miljoner på sin arkivlösning med den uttalade motiveringen att 
man därigenom kommer att tjäna pengar. Då är det viktigt att Riksarkivet kan vara ett stöd i ett 
sådant arbete och inte hemfaller åt att bli en historisk depå som enbart hanterar vårt pappersburna 
kulturarv.  

 
 att det blir billigare att kravställa på uttag ur system än att bygga upp speciallösningar i varje 

enskilt fall. 
 

 Att det finns behov av fördjupad tillsyn av informationen i myndigheternas IT-system och 
önskemål om stöd i förvaltningen av utbildad IT-personal från Statens arkiv. 

 
Avslutningsvis konstaterade riksarkivarie Tomas Lidman vikten av att LDB-projektets arbete förs vidare 
i andra former och att man då måste arbeta på flera fronter. Det gäller dels att skaffa utökade resurser 
från regeringen och i olika sammanhang inpränta arkivfrågans betydelse i arbetet med e-förvaltningen 
och dels att fortsätta det påbörjade arbetet med metodutveckling för att kunna automatisera 
leveransprocessen till Statens arkiv för elektroniskt arkivmaterial. 
 
 

3.2 Det fortsatta arbetet inom Riksarkivet  
 
Inom Riksarkivet har arbetet med att implementera LDB-projektets resultat fortsatt på ett antal områden. 
Det har dock inte handlat om att ta sig an hela modellen på en gång utan att ta delar som är lämpliga att 
införa i den löpande verksamheten. På det sättet provar man sig fram, men gör det på så sätt att man kan 
gå vidare med valda delar av modellen. 
 
Under 2007 har fokus legat på uppbyggnaden av Statens arkivs digitala arkiv så att man kan hantera 
mottagandet av planerade digitala leveranser men framförallt resultaten av den egna digitaliseringen av t 

 
8 Exempelvis: Electronic Document & Records Management Forum, 26 Sept 2006; Hitachi Content Archiver Seminar, 1 Dec 
2006; Modern dokument- och ärendehantering i offentlig förvaltning, 31 Jan 2007; Elektronisk informationshantering 2007, 
1 Nov 2007 
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ex folkbokföringsinformation. Bara den verksamheten skapar över 40 Tb årligen vilket kräver effektiva 
och stabila lagringslösningar för att den framtida åtkomsten och användbarheten ska kunna säkras. 
 
I Riksarkivets verksamhetsplan för budgetåret 2007 fanns även inlagt att IT-avdelningen ska bygga 
vidare på LDB-upplägget genom att arkivlägga dels Statens arkivs gamla webbplats i samband med 
övergången till en ny webbplats, dels Statens arkivs diariesystem ÄHS när det ersätts av ärende- och 
dokumenthanteringssystemet W3D3. Dessa åtaganden har dock av resursskäl fått skjutas till budgetåret 
2008. 
 
Vad gäller AGRESSO-leveranser har arbetet gått vidare utifrån SIE-XML, särskilt motiverat av behovet 
av att kunna genomföra sådana leveranser. På grund av att SIE-gruppen inte gått vidare med denna eller 
något annat XML-format har RA själv jobbat vidare med SIE-XML -standarden och anpassat den som 
ett provlevaranskrav. 
 
För den vanligaste formen av levaranser, från databaser, fortsätter RA arbetet med ADDML och 
undersöker bl a hur en paketering enligt OAIS-modellen skulle kunna ske.  
 
Under 2008 kommer även för- och nackdelar med LDB-projektets resultat att diskuteras med kollegor i 
Europa som arbetar med olika frågeställningar kring långsiktigt digitalt bevarande. 
 
Hösten 2007 beviljade EU-kommissionen medel för ett treårigt projekt, ett sk STREP, där Riksarkivet är 
 koordinator och LTU ingår som partner. Projektadministrationen och väsentliga delar av 
utvecklingsarbetet är förlagt i anslutning till LDB-centrums verksamhet. Projektet heter PROTAGE 
 (PReservation Organizations using Tools in AGent Environments) och har som mål att undersöka 
möjligheterna att använda en speciell mjukvaruteknologi kallad intelligenta agenter som hjälpmedel i 
det digitala bevarandet. Särskilt ska faserna ”pre-ingest” och ”ingest” behandlas. PROTAGE siktar inte 
mot någon ny helhetslösning, utan ska i samarbete med andra EU-projekt inom området utröna var i 
bevarandeprocessen som agentteknologin skulle kunna ge användbara redskap. Erfarenheterna från 
LDB-projektet blir en viktig del i PROTAGE.  
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Bilaga 1   OAIS-modellen och LDB-tillämpningar 
 
 
 
  Open Archivel Information System 
 

Figur 1:  OAIS, processer och funktioner. 
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LDB SIP:ens kopplingar till OAIS-modellens metadatabegrepp 
 
OAIS-modellen definierar ett antal typer av metadata som är viktiga vid hantering av digitala arkiv, se 
figur 2 nedan. Dessa behöver inte nödvändigtvis struktureras på samma sätt som i modellen vid olika 
tillämpningar. Men de bör beaktas och normalt finnas med någonstans. I detta fall kan vi se följande 
kopplingar. 
 
Package Information och Packages Description utgörs främst av METS kompletterad med EAD. 
 
Representation Information utgörs främst av de systemspecifika metadatafiler, applikationsspecifika 
metadatafiler och eventuellt specifika tekniska metadatafiler 
 
Referens Information återfinns i METS och EAD.  
Fixity Information, såsom checksummor kan lagras i METS. 
Context Information och Provenance Information återfinns främst i EAD, EAC och PREMIS samt filer 
med allmän metadata och dokumentation. 
. 
 
   OAIS meta data 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur2:  Metadata i OAIS-modellen 
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 Försäkringskassans Submission Information Package 
 
 
 

<EAD> <EAC> 

<eDok> <eDok> <eDok
> 

journal Tiff PDF 

<ERMS Class> 

<METS> 

<ERMS Rec> 

<ERMS Folder> <ERMS Folder> 

<ERMS Rec>

<ERMS Rec> 

<ERMS Rec>

<Premis>

<Handbook>

 
 
 

<View>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ERMS Comp>

 
 
 
 
 

<ERMS Comp>  
 
 
 
     Figur 3:  Försäkringskassans SIP för ärende- och dokumenthanteringssystem 
 
 
 
 
 
 



 
IT-avdelningen Slutrapport
Författare Avd Datum Version Sid

Göran Kristiansson, Magnus Geber, Ann Hägerfors, Börje Justrell SoU 2008-06-22 1.7 1(24) 
Projekt Anmärkning 

LDB-projektet Dnr RA 2002/3378 
 
 
Bilaga 2   Använda metadatastandarder 
 
 
Ett informationspaket byggs upp av ett antal XML-filer utifrån ett antal standarder. Vissa av dessa 
förekommer i alla paket medan andra är beroende av vilken systemtyp som leveransen omfattar.   
 

METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
METS har utvecklats av den amerikanska organisationen Digital Library Federation och innehåller 
möjligheter att beskriva ett digitalt paket ur ett stort antal aspekter. Eftersom vi använder oss av olika 
standarder som är avsedda för specifika ändamål nyttjas METS potential bara i begränsad omfattning. 
Vår METS-fil skall dokumentera själva paketet och främst motsvara Packaging Information (PI) samt 
via en inkapslad kopia av EAD-filen också Packaging Description (PD). Detta är den metadata som 
enligt informationsmodellen i OAIS standarden skall ligga utanför paketet och METS-filen är också 
tänkt att ligga utanför TAR-filen som innehåller alla andra filer i paketet. 
 
METS skall identifiera paketet, innehålla en förteckning av filerna och klassificera de ingående filerna i 
paketet. METS innebär också en teknisk klassificering av filerna i typer som kan specificeras av i 
paketet ingående systemspecifika metadatfiler eller speciella tekniska metadatafiler. Alla filerna i 
paketet klassificeras också i mime-typer och speciella av projektet definierade USE-typer för att 
beskriva filernas funktion i paketet, t.ex. EAD, PREMIS, Metadatadokument, Dokument etc.  
 
Vi tänker följaktligen inte heller att använda METS för att i dess XML-fil kapsla in hela paketet. 
Motiven för det är att lättare kunna komma åt primärt intressant metadata i en METS-fil av begränsad 
storlek samt enklare paketering med TAR-formatet. 
 
För mer information om METS, se http://www.loc.gov/standards/mets/ 
 

PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies) 
 
PREMIS har utvecklats av en arbetsgrupp inom den internationella biblioteksorganisationen 
OCLC/RLG. Den är framtagen för att innehålla metadata i anslutning till OAIS-modellen, särskilt i ett 
bevarandeperspektiv.  
 
Vi tänker oss en användning av PREMIS metadataelement för att dokumentera bevarandeåtgärder för 
filerna i ett paket. Det är alltså främst i AIP som PREMIS-metadata kommer att användas med de olika 
filformat som är aktuella i en leverans. I ett givet paket blir det en PREMIS-fil för varje filformat och 
version som förkommer. Filernas tekniska format är klassificerade i METS-filen. Vad som blir ett 
tekniskt format är inget som vi ännu fastslagit, t.ex. om TIFF är ett format, eller vi definierar olika 
varianter av TIFF som olika format. 
 

http://www.loc.gov/standards/mets/
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I PREMIS-filen kan finnas referenser till standardpublikationer och till speciella formatregister, såsom 
det engelska PRONOM . Huruvida Statens arkiv eller kulturarvsinstitutionerna i Sverige, för att vara 
oberoende av externa parter, bör utveckla ett eget formatregister får framtiden utvisa. 
 
För mer information om PREMIS, se http://www.loc.gov/standards/premis 
 
 
 
Encoded Archival Description (EAD) 
 
EAD bygger på den av Internationella Arkivorganisationen ICA utvecklade standarden för beskrivning 
av arkivbestånd ISAD(G) (International Standard Archival Description (General)). Den är uppbyggd 
med beskrivningar på flera nivåer i en hierarkisk struktur och används främst av arkivinstitutioner och 
bibliotekens handskriftsavdelningar. 
 
EAD-filen innehåller beskrivningar av arkivhandlingar som levereras och hur de är strukturerade. Den 
blir ett sätt att relatera olika typer av arkivmaterial till varandra, t.ex. akter och beskrivande material 
såsom handböcker och systemdokumentation. 
 
I de fall ett arkivmaterial finns registrerat i ett arkivinformationssystem eller motsvarande hos en 
arkivbildande myndighet bör det relativt lätt kunna exporteras till en EAD-fil. Denna information, 
liksom EAC-filens (se nedan), kommer efter leverans att importeras till Riksarkivets och landsarkivens 
arkivinformationssystem Arkis. 
 
För mer information om Riksarkivets och landsarkivens EAD, se http://xml.ra.se/ead/ 
 
 

Encoded Archival Context (EAC) 
 
EAC bygger på ISAAR(CPF), ( International Standard Archival Authority Record) , även denna  
utvecklad av Internationella Arkivorganisationen ICA, och är en beskrivning av arkivbildare och 
upphovsmän såsom institutioner, organisationer, personer och familjer. Standarden har också relevans i 
bibliotekssektorn.  
 
EAC-filen skall beskriva den eller de arkivbildare som är relevanta för leveranspaketet. 
 
För mer information om Riksarkivets och landsarkivens EAC, se http://xml.ra.se/eac 
 

ERMS (Electronic Record Manager System) 
 
ERMS är den standard som Riksarkivet avser att tillämpa vid leveranser från ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Den bygger på funktionskrav och är utvecklad inom engelska 

http://www.loc.gov/standards/premis
http://xml.ra.se/ead/
http://xml.ra.se/eac
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statsförvaltningen, ska hantera metadata och utbyte mellan ERM-system och används av engelska 
nationalarkivet.  
 
Standarden innehåller metadata om objekten och inte själva datafilerna som länkas. Uppbyggnaden är 
hierarkisk och består av olika XML-filer för de olika nivåerna, ”class”, ”folder” ”record” och 
”component”. Inom nivåerna kan man göra ytterligare indelning som t.ex. ”class” och ”subclass”. Class 
och subclass beskriver processen i systemet som levereras, Folder beskriver olika ärenden, Record 
beskriver i ärendet ingående handlingar och Component innehåller särskilt den tekniska informationen 
för själva datafilerna. Det blir alltså ett stort antal ERMS-filer. 
 
I vårt fall med FK-leveranser har vi valt att inte ha med ERMS Component-filer, då det finns med 
speciella metadatafiler på den nivån i FK:s ärendehanteringssystem (sk eDok). Den information som 
behövs i ERMS-filerna bör finnas i det aktuella ärende- och dokumenthanteringssystemet och kunna 
exporteras relativt enkelt. Problemet är den initiala mappningen mot standarden. 
 
För mer information om ERMS, se http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002 
och http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/schemalibrary_schema.asp?schemaid=219 
 

SIE-XML (Standard Import Export – XML) 
 
SIE-XML-filer innehåller och beskriver räkenskapsinformation. XML-SIE och dess föregångare 
klassisk SIE har utvecklats av SIE gruppen som är en ideell organisation främst bestående av tillverkare 
av mindre ekonomisystem. Standarden är avsedd för utbyte av räkenskapsinformations mellan sådana 
system, och den klassiska varianten är implementerad i 95 % av produkterna på marknaden i Sverige. 
SIE innehåller information både på aggregerad nivå och på transaktionsnivå. 
 
Den internationella XBRL-standarden kan verka vara ett naturligare val, men den innehöll ursprungligen 
bara information på aggregerad nivå. Den utökning till transaktionsnivå som senare skett är ännu inte 
implementerad i Sverige. För att kunna gå vidare i dagsläget föll därför valet på SIE-XML . När XBRL 
kommer på transaktionsnivå i Sverige räknar vi med att det ska gå att konvertera eller transformera 
information till denna standard. 
 
Vi tänker oss att de generella produkter för ekonomisystem som är spridda inom statsförvaltningen kan 
införa exportmoduler till SIE-XML eller XBRL. De försök som gjorts med AGRESSO talar för att detta 
inte är särskilt resurskrävande.  
 
För mer information om SIE-XML, se www.sie.se 

http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002
http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/schemalibrary_schema.asp?schemaid=219
http://www.sie.se/
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Bilaga 3   Presentationssidor 
 

 
 
Figur 1: Sida ur användarhandledning för ÄHS som visar innehållet i en akt (vers 1.8 2004-02-20). 
 
 



 
IT-avdelningen Slutrapport
Författare Avd Datum Version Sid

Göran Kristiansson, Magnus Geber, Ann Hägerfors, Börje Justrell SoU 2008-06-22 1.7 5(24) 
Projekt Anmärkning 

LDB-projektet Dnr RA 2002/3378 
 
 

 
Figur 2: Utkast till presentation av innehållet i en akt i tillgängliggörandeapplikationen för ÄHS-
leveransen. 
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