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Abstract 

 

The purpose of this thesis was to investigate if Swedish agencies preserve their websites 
according to the Swedish archival legislations and guidelines. As a theory the OAIS 
Reference Model (Open Archival Information System, developed by US Consultative 
Committee for Space Data Systems, CCSDS) has been used as a model to show how 
important it is to develop strategies for public digital information which has to be preserved 
for long term. The ingest function in the OAIS Reference Model demands that files are 
prepared for long term preservation and requires that the digital information fulfils established 
technical requirements. 

In the study the Swedish National Archive and their advices about preserving websites to 
archivists on the Swedish agencies are being studied. To control if the agencies meet the 
requirements for their management and preservation of their websites a survey was sent out to 
investigate if Swedish agencies preserve their websites. 
 
According to the survey result, 84 of 113 agencies preserve their websites in some way. If the 
technical requirements really was met could not be verified in this thesis, the results was 
relied on the responses from the authorities. The study showed that agencies requested clearer 
rules in the field of preservation of websites, but also that some agencies wasn’t aware of the 
regulations and the significance in this issue.  
 
The conclusion of the study is that the agencies might need to update themselves on important 
legislation and guidance in this area. The study also shows that the National Archive must be 
clearer with their information on long term storage of government agencies websites. 
 
Keywords: Websites; Webb; Webbsidor; Webbplatser; Hemsidor; OAIS; Preservation; 
Bevara; Elektroniska handlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 3

 
Innehållsförteckning               Sida 
 
Abstract………………………………………………………………………………………………2 
 
Innehållsförteckning………………………………………………………….……………………3 
 
Inledning…………………………………………………………..…………………………………4  
Bakgrundsdiskussion………………………………………..…..…………………………….…… 4 
Syfte och frågeställningar……………………….…………………………….…………………… 4 
Metod och källmaterial………………………………………..…………..…………...……………5 
Avgränsningar i undersökningen……………………………………………...…………...………5 
 
Teoretisk utgångspunkt….……………..……………………………….…....................….......6 
OAIS……………………………………………………………………………..……………………6 
 
Tidigare forskning…………………………..………….…………………………………………. 9 
 
Vad har myndigheterna att rätta sig efter? ……………………………………...…...……….10 
Lagstiftning…………………………………………………...………………………………………10 
Riksarkivets information till myndigheter…………………..………...……………………………11 
VERVA:s vägledning för 24-timmarswebben………………………………..……………………14 
e-delegationens riktlinjer…….………………...……………………………………………………14 
Kulturarw3……………………………………………………………………….…………………… 15 
e-pliktslagen………………………………………………………………….……………………… 15 
CODA-WEBB………………………………………………………………...………………………16 
WARC-format………………………………..……………………………………………………….19 
Sammanfattning……………………………………...……………………...………………………20 
 
Genomgång av inspektionsrapporter…………………….…………………………………….20 
 
Undersökning………………………………………………………………...…….……………… 20 
Enkätundersökning hos statliga myndigheter…………….……………………..…..……………20 
Sammanfattning av enkätundersökning.………………………………….………………………26 
 
Avslutande diskussion……………..………………………………………..……………………27 
Sammanfattning……………….……….…………………………………………………………… 27 
Slutsats……………………………………...…..……………………………………………………27  
Metodkritik…………………………………………………………………………………………… 28 
Förslag på vidare forskning…………………………………………………………………………28 
 
Referenser………………………………………………………….……………..…………………29 
Tryckta källor………………………………………………………..….…………………………….29 
Internetkällor………………………………………………………………..………..……………… 30 
Referenser på Riksarkivet………………………………………………………………..…………30 
Källor i uppsatsförfattarens ägo………….……………………………………………………...…31 
Bilagor…………………………………………………………………………………...…………… 31 
 

 
 
 
 
 
 



 4

Inledning 
 
Bakgrundsdiskussion 
I och med den digitala utvecklingen och framväxten av internet har vikten av att 
marknadsföra sig, ge information och synas genom webbsidor ökat stort. För svenska 
myndigheter innebär detta att de har fler handlingstyper att hantera i sin verksamhet, då dessa 
handlingstyper är att räkna som allmänna handlingar. Riksarkivet skriver på deras webbsida 
att: ”Webbplatser, interna samt externa, är av myndigheten upprättade allmänna handlingar. 
Det innebär att man precis som för andra typer av handlingar måste se till att 
informationsstruktur och format möjliggör ett långtidsbevarande.”1 
 
I nyhetsprogrammet Ekot i Sveriges Radio P4 den 4 mars 2011 uttalade sig bland andra 
Riksarkivet om problemen med att svenska myndigheter inte bevarar sina webbsidor. 
Journalisten berättar: ”De flesta svenska myndigheter arkiverar inte sina hemsidor, vilket de 
är skyldiga till enligt lagen eftersom hemsidor är allmänna handlingar. Riksarkivet är kritiska 
och varnar dels för att medborgarnas rättsäkerhet riskeras, och att det svenska kulturarvet kan 
gå förlorat.” Riksarkivet säger i programinslaget att e-delegationens kommande riktlinjer om 
hur webbsidor ska arkiveras förhoppningsvis kommer att ge effekt hos myndigheterna.2  
 
Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier från e-delegationen har nu kommit 
och i denna uppsats kommer jag bland annat att läsa mig till vad den och den kommande 
vägledningen från e-delegationen om webbutveckling säger om bevarande av webbsidor. 
Även andra rapporter och information om webbarkivering ska läsas. Hur Riksarkivets 
information till myndigheterna ser ut kommer även att undersökas. Det är Riksarkivet som är 
ansvarig för tillsynen av svenska statliga myndigheters arkivskötsel, det är de som ska kunna 
regelverket och det är dem som myndigheterna vänder sig till för att få information, antingen 
via deras hemsida eller till utsedd kontaktperson. Mycket ansvar ligger också på 
arkivfunktioner hos de olika myndigheterna, men i kontakt med arkivarier hos olika 
myndigheter och genom att lyssna till det ovan nämnda radioinslaget finns det anledning att 
tro att detta område kan vara eftersatt ur bevarandesynpunkt. Därför kommer det i denna 
uppsats undersökas om Sveriges statliga myndigheter bevarar sina webbsidor.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet är att empiriskt undersöka hur svenska myndigheter tolkar regler kring bevarande av 
webbplatser och hur de följer dessa i praktiken. För att ta reda på detta måste jag först 
undersöka vilka regler och riktlinjer som gäller vid bevarande av statliga myndigheters 
webbplatser.  
De frågeställningar som ska försöka besvaras i uppsatsen är följande: 

1. Vad har svenska myndigheter att rätta sig efter när det gäller bevarandet av 
webbsidor? Hur når Riksarkivet ut med information och riktlinjer för hur svenska 
myndigheter ska gå till väga vid bevarandet av sina webbplatser? 

2. Bevarar svenska myndigheter sina webbplatser? Har svenska myndigheter någon 
strategi för bevarandet av sina webbplatser?  

3. Hur fungerar Riksarkivets tillsyn när det gäller bevarande av webbplatser? Har 
tillsynsarkivarier tagit upp bevarandet av webbplatser i kontakt med myndigheterna? 
 

 

                                                           
1 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=4018&refid=4020  
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4383329 
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Metod och källmaterial 
För att besvara första och tredje frågan ovan kommer Riksarkivet bli synat genom hur de 
reglerar bevaringsfrågorna om webbsidor i deras föreskrifter och råd, samt genom 
informationen de ger på sin webbsida. Även tillsynsrapporter kommer att läsas för att se om 
Riksarkivet har ålagt myndigheter att göra något åt bevarandet av webbsidor som inte 
hanteras enligt riktlinjerna för elektroniska handlingar. Det kan även bli aktuellt med 
intervjuer med personer på Riksarkivet, exempelvis tillsynsarkivarier. Jag kommer även att 
läsa igenom andra vägledningar, riktlinjer, rapporter och information som rör bevarande av 
webbsidor från andra instanser än Riksarkivet för att få en fördjupad förståelse för ämnet. 
 
För att ta reda på om statliga myndigheter bevarar sina webbplatser har ett antal frågor 
skickats till arkivansvariga hos svenska statliga myndigheter genom en enkät via e-post. Via 
myndigheternas svar skulle frågan om myndigheterna bevarade sina webbplatser besvaras, 
men även några följdfrågor kring detta ställdes; myndigheternas motivering till varför de 
bevarar webbsidor eller varför de inte gör det, om de tycker att det är lätt att tolka reglerna på 
området, samt ifall Riksarkivet har ålagt dem att bevara dessa under tillsynsbesök hos 
myndigheterna eller i annan kontakt med myndigheterna m.m. Enkäten skickades till 231 
myndigheters offentliga e-postadresser. För att se vilka myndigheter som har blivit 
kontaktade, se Bilaga 1. Genom att använda Googles enkättjänst3, som är ett öppet nätverktyg 
för digitala enkätundersökningar, kunde enkätundersökningen utformas på ett enkelt sätt och 
lätt att besvara för samtliga mottagare. För att se hur enkäten var utformad, se Bilaga 2. 
 
Som förberedelse inför själva undersökningen har relevant lagstiftning inom området 
undersökts. Även forskning och utredningar om bevarande av webbsidor har gåtts igenom. 
Detta beskrivs främst under rubriken Vad har myndigheterna att rätta sig efter? 
 
Avgränsningar i undersökningen 
Inledningsvis när denna uppsats skulle skrivas funderade jag på att göra undersökningen 
bland ett fåtal utvalda statliga myndigheter, eftersom jag trodde att arbetet med att gå igenom 
enkätresultaten skulle bli alltför omfattande. Efter det att jag läst en del andra uppsatser som 
gjort undersökningar via enkäter förstod jag att svarsfrekvensen vanligtvis inte var så hög som 
jag förväntade mig. Därför bestämde jag mig ändå för att kontakta alla svenska myndigheter, 
med undantag för de bolagiserade myndigheterna samt myndigheter vars tillsyn genomförs av 
Krigsarkivet. Det finns även vissa nämnder och stiftelser som Riksarkivet bedriver tillsyn 
över som saknar egen webbsida, eller administreras under annan myndighet, varför jag valde 
bort dessa. Eftersom det var svårt att på kort tid få klarhet i vilka som inte var myndigheter 
eller administrerades av andra hände det att några av dessa nåddes av enkäten ändå. Vissa har 
svarat att de inte kommer att svara på enkäten för att de inte är någon myndighet och dessa 
har då raderats från min lista. Dessa stiftelser och nämnder stod trots allt på den lista jag fick 
från Riksarkivet med myndigheter de bedriver tillsyn över. Någon kontroll om dessa uppgifter 
stämmer eller ej har inte gjorts, så det kan vara möjligt att det är flera som egentligen är 
skyldiga att bevara sina webbsidor, men som tror att de inte ska göra det för att de inte är en 
myndighet. 
 
Eftersom Riksarkivets information till myndigheterna granskas valde jag att fokusera på de 
statliga myndigheter som har Riksarkivet som tillsynsmyndighet i undersökningen. Det bör då 
vara samma information och rådgivning som har nått fram till de tillfrågade myndigheterna. 
Hade studiens avgränsning varit snävare skulle svarsresultaten riskera att få ett alldeles för 
                                                           
3 http://www.google.se Skapa ett konto och logga in på ”Dokument”. 
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klent informationsunderlag för att kunna redovisa några slutsatser. Nu har 231 myndigheter 
nåtts av enkäten och 113 myndigheter har svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på nästan 
50 %. 
Det har i denna undersökning inte varit någon fokus på det rent tekniska i hur myndigheter 
bevarar sina webbplatser, men genom enkätens frågeställningar urskiljs om man bevarar sina 
webbsidor genom ögonblicksbilder/skärmdumpar eller genom bevarande av endast 
webbplatsens text. Detta är intressant eftersom att resultaten visar om webbplatsens utseende 
beaktas hos myndigheterna. Myndigheterna tillfrågades även om de har någon strategi för 
bevarande av deras webbsidor, eftersom i och med att man har en strategi för bevarande ska 
man ha tagit de tekniska kraven i beaktande. 
 
Syftet med undersökningen har varit att få ett så pass stort svarsunderlag att det var möjligt att 
kunna dra slutsatser från resultatet. Avsikten med enkätundersökningen har inte heller varit att 
en viss andel av myndigheterna skulle svara för att en presentation och analys av resultatet 
skulle kunna genomföras. Om svaren hade varit alldeles för få hade en påminnelse om att 
svara på enkäten sänts ut till myndigheterna, men nu när 113 av Sveriges myndigheter har 
svarat valdes en påminnelse om undersökningen bort. Svarsunderlagen från de 113 
myndigheterna är tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser av undersökningen.  
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
Den empiriska undersökningen blir en kontroll av hur myndigheter lever upp till de krav som 
ställs. I grunden handlar det om hur myndigheter bevarar allmänna handlingar. Elektroniska 
handlingar som är allmänna och som ska bevaras ska kunna levereras till ett system för 
bevarande, varför de måste uppfylla de tekniska krav som ställs. Som utgångspunkt för 
arkivering av webbsidor tänker jag mig att OAIS-modellens ingestfunktion (mottagande) och 
formerna för leveranspaketen, Submission Information Package (SIP), får en avgörande 
betydelse i utformningen av hur man utarbetar en strategi för bevarande av webbsidor. Alla 
elektroniska handlingar som ska bevaras måste uppfylla liknande krav och dit hör även 
myndigheters webbsidor. 
 
OAIS 
OAIS-modellen är en modell som ursprungligen utvecklades av NASA. Referensmodellen är 
sedan år 2003 fastställd som standard för arkivinformation som ska bevaras och göras 
tillgänglig till flera.4 
 
OAIS består av de komponenter som behövs för att uppnå kontinuitet när det gäller 
mottagning, bevarande och tillgängliggörande av information. Informationen i OAIS hanteras 
i olika paket som antingen blir levererade till arkivet, underhållna i arkivet eller levererade till 
dem som efterfrågar information från arkivet. De olika informationspaketen i OAIS-modellen 
är SIP (Submission Information Package) som är producentens leverans av information till 
arkivet, ett leveranspaket. Den information som sedan lagras i arkivet är paketerad som AIP 
(Archival Information Package); ett arkivpaket. När information görs tillgänglig för någon 
som efterfrågar information från arkivet levereras informationen som DIP (Dissemination 
Information Package); ett utlämningspaket. Ett informationspaket ska innehålla den 
information som ska bevaras, metadata om hur informationen ska bevaras samt metadata som 
håller ihop de två delarna och en beskrivning av informationen i paketet.5 
                                                           
4
 Space data and information transfer systems - Open archival information system - Reference model, SS-ISO-

14721. http://www.sis.se/flyg-och-rymdteknik/system-för-rymdkommunikation/ss-iso-14721, 2012-05-13 
5
 http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf, s. 4-31 ff. 2012-05-14 
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Figur 1: OAIS-modellen6 
 
 
 
OAIS-modellen innehåller i huvudsak sex olika funktioner (markerade med ljusblått i Figur 
1): Ingest, Data Management, Archival Storage, Access, Preservation Planning och 
Administration. Dessa kommer här att beskrivas kortfattat för att kanske öka förståelsen om 
modellen något. 
 
Ingest (Mottagande): För att uppfylla kraven om lagring i arkivet måste en kvalitetskontroll 
av leveranspaketen göras. Detta görs i ingestfunktionen som kontrollerar det objekt man vill 
arkivera. Här kontrolleras att all information finns med och filer med icke godkända format 
kan efter kontroll överföras till godkända format och standarder. Informationen görs sedan till 
ett informationspaket inför leverans till arkivet, ett arkivpaket (AIP). 
 
Data Management (Datahantering): Funktionen kan uppvisa en förteckning över vad 
arkivet innehåller. Här finns även funktioner för tillgängliggörande av arkiverad information, 
funktioner för underhåll av metadata och beskrivande information. Här sköts system-
administration som underhåll, uppgraderingar och framställning av statistik och olika 
rapporter. 
 
Archival Storage (Lagring): Här sker långtidslagring av arkivpaketen. Man utreder behov av 
migrering, lagringsutrymme och filstorlekar. Funktionen genomför övervakning och loggar 
alla händelser i arkivet. Det görs även backup vid allvarliga fel. 
 
Access (Åtkomst): Kundfunktion som hanterar frågor som sökningar i arkivet och 
tillgänglighet av arkivinformationen. Funktionen utför kontroller om behörighet, upphovsrätt, 
autenticitet, virusskydd m.m.  
 

                                                           
6 http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf, s. 4-1. 2012-05-14 
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Preservation Planning (Bevarandeplanering): Säkerställer framtida åtkomst till arkivet och 
upprättar migreringsplaner. Funktionen ska även hålla sig uppdaterad om hårdvara och 
mjukvara genom omvärldsbevakning samt utföra tester av nya tekniska lösningar och format. 
 
Administration: Koordinerar alla funktioner samt ser till att standarder och policies följs. Här 
sköts löpande frågor kring drift, support och förhandlingar med producenter. Funktionen är 
ansvarig för att arkivet uppfyller sin funktion och uppfyller sina långsiktiga mål.7 
 
Jag kommer i denna uppsats inte gå in mer på OAIS-modellens alla funktioner och olika 
delar. Avsikten är att visa själva modellens grundfunktioner samt lyfta fram att 
mottagningsfunktionen och leveranspaketen är relevanta inför planerad arkivering. Det är 
kraven på leveranspaketen som utgör grunden till hur elektroniska handlingar bör anpassas till 
ett system för bevarande. Om webbsidor är insamlade enligt standarder och med de filformat 
som krävs innebär detta att leveranser till ett system för bevarande underlättas avsevärt. I RA-

FS 2009:1, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling), menar Riksarkivet att myndigheter ska ha en 
strategi för hur deras elektroniska handlingar ska kunna bevaras på lång sikt och i RA-FS 

2009:2, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska 

handlingar (upptagningar för automatiserad behandling), fastställer Riksarkivet de tekniska 
krav som ställs för elektroniska handlingar som ska bevaras. Se mer om dessa föreskrifter 
nedan. 
 
OAIS-modellens tillämpning på ett system för ett bevarande är en standard som många 
förespråkar och är därför intressant att använda som teoretisk utgångspunkt för bevarande av 
elektroniska handlingar. Modellen kan användas i olika grader, det är en abstrakt modell som 
öppnar för flera arkivlösningar, men ändå innehåller den de grundläggande vitala funktioner 
som krävs. Oavsett om myndigheter i dagsläget har ett system för bevarande av sina 
elektroniska handlingar eller inte, är de skyldiga att planera inför ett framtida bevarande av 
sina elektroniska handlingar, enligt RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2. 
 
Att webbsidor räknas som allmänna handlingar framgår av lagstiftning (se mer i avsnittet Vad 

har myndigheter att rätta sig efter? nedan) och teorin om att webbsidor ska uppfylla kraven 
inför en leverans till ett system för bevarande likt OAIS-modellen kompletteras med det som 
finns i relevant lagstiftning och föreskrifter på området. Även om denna uppsats undersökning 
bland myndigheterna inte kontrollerar den tekniska delen för bevarande eller kan läsa 
myndigheternas strategier för bevarande av elektroniska handlingar anser jag att teorin är 
viktig när det gäller bevarande av allmänna elektroniska handlingar. I min undersökning litar 
jag på att de tillfrågade har kunskap om vad en strategi för bevarande innebär, utan att jag 
behöver kontrollera detta. Anser man att man bevarar sin myndighets webbsida kontrollerar 
jag inte om så verkligen är fallet. Meningen är att genom  tydliggörande av OAIS-modellen 
visa hur viktig kopplingen är mellan ett skapande av en elektronisk handling till dess 
bevarande och tillgängliggörande. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf, s. 4-1 f. (Samtliga funktioner.)  
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Tidigare forskning 
Jag har i nuläget inte hittat någon undersökning som motsvarar exakt den som avses göras i 
denna uppsats. Riksarkivet har gjort en liknande studie för sitt interna uppföljningsarbete, 
men som handlar om myndigheters hantering av sina samtliga elektroniska handlingar; 
Rapport rörande enkätundersökning – myndigheters hantering av elektroniska handlingar 
som publicerades i september 2010. Riksarkivet skickade sin enkät till 387 ”objekt” och fick 
344 svar, vilket är en svarsfrekvens på 81 %. Rapportens resultat har lästs igenom och här 
redogörs det som berör bevarande av webbplatser. På enkätens fråga om myndigheter hade 
några övergripande strategier för bevarande av sina elektroniska handlingar svarade 5 % ”Ja” 
och 26 % ”Till viss del”. Av dessa uppgav 41 myndigheter att webbplatsen tas upp i 
strategierna. Detta innebär att bara 11,9% hade någon strategi för bevarande för sina 
webbplatser, och troligast bara till viss del. På Riksarkivets fråga om vilka format man 
tillämpar för sina e-handlingar enligt RA-FS 2009:2 svarade 100 myndigheter att man inte 
tillämpade bevarandeformat och 47 stycken att man inte kände till detta. Det blir 42,7 % som 
inte tillämpade rätt bevarandeformat för sin webbsida. Samtidigt var det 40,9 % som svarade 
att de använder bevarandeformat, vilket innebär att ca 16 % avstod att svara på frågan.8  
 
Det finns en del forskning kring hur man bör bevara webbplatser vid LDB-centrum9 (Centrum 
för långsiktigt digitalt bevarande), som exempelvis CODA-WEBB 10 och förstudier gjorda vid 
Luleå tekniska universitet11. Rekommendationer om hur man bör hantera webbsidor och 
sociala medier ges även av e-delegationen12. e-delegationen har även gjort en enkätstudie hos 
svenska myndigheter angående användningen av e-tjänster och sociala medier. De har dock 
inte lyft bevarandeaspekten, utan snarare de sociala mediernas användningsområden och ifall 
myndigheterna har någon policy för hanteringen av sociala medier. De har inte heller beaktat 
hela webbplatser, utan enbart de sociala forumen.13 
 
Efter sökningar i databasen Digitalt vetenskapligt arkiv14, DiVA, har ett par uppsatser från 
Uppsala universitet hittats som är inne på samma område som denna uppsats. Anja A. 
Hedqvist har i sin uppsats Kommuner och Facebook, hur hanteras regelverket kring allmänna 

handlingar? från 2010 skrivit om kommunernas hantering av deras handlingar som är 
publicerade på Facebook. Hennes uppsats koncentration är på om handlingarna på Facebook 
tolkas som allmänna handlingar eller ej och kommuners hantering av dessa. 15 
 
 Per Widén har i sin uppsats Att bevara det till synes flyktiga – långsiktigt bevarande av 

webbmaterial från 2001 också uppmärksammat bevarandet av webbplatser. Widén har  
koncentrerat sig till vilka olika tekniska lösningar som finns för att bevara webbplatser. 
Uppsatsen tar inte upp frågor om lagstiftning och råd efterlevs hos myndigheter. Den tekniska 
redovisningen känns heller inte relevant elva år senare.16 
 
Det finns en studentrapport från Luleå tekniska universitet som heter Archiving websites – 

Possibilities and problems från 2004, skriven av Fredrik Granberg, Robert Karlsson, Fredrik 

                                                           
8 http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/enkatundersokning_e-handlingar_rapport.pdf, 2012-05-05  
9 http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-bevarande-LDB , 2012-05-05 
10 http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-bevarande-LDB/Vara-projekt/CODA-WEBB-
1.49849 , 2012-05-05 
11 http://www.ltu.se/cms_fs/1.49849!/slutrapport_ltu_bevara_webben.pdf , 2012-05-05 
12 http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for-sociala-medier, 2012-05-05 
13 http://www.edelegationen.se/sida/enkatundersokning, 2012-05-05 
14 http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf, 2012-05-05 
15 Hedqvist, 2010 
16 Widén , 2001 
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Olofsson och Nicklas Renström. De skriver om olika lösningar och forskning om 
webbarkivering i världen och tittar på olika teoretiska modeller för att spara webbsidor. De 
kommer fram till att de är tveksamma till om de går att tillämpa i verkligheten. 
Studentrapportenrapporten kommer fram till att det bästa vore att nationellt samordna frågan 
om webbarkivering.17 
 
Andreas Segerberg vid Mittuniversitetet har i sin uppsats från 2011 skrivit om kommunernas 
bevarande av intranät i uppsatsen Intranät, Bevarande och Minne, En studie ur ett 

arkivvetenskapligt perspektiv. Segerberg är inne på samma spår som denna uppsats, men med 
inriktningen på bevarande av intranät och inte hela webbplatser som avses att undersökas i 
denna uppsats. Segerberg har, till skillnad från denna uppsats, valt att göra sin undersökning 
bland kommuner. Resultaten från hans undersökning är att kommunerna i de flesta fall inte 
har någon strategi för att bevara intranäten och att endast cirka 11 % av kommunerna har som 
avsikt att bevara intranäten i sin helhet. Segerberg kallar detta för ”digital amnesi”, vilket han 
menar inte bara innebär en digital minnesförlust, utan en ”sjuklig förmåga att komma ihåg 
eller skapa minnen”. Han tror att anledningen till att intranäten sparas i sådan liten omfattning 
till största del beror på att man ser innehållet som internt arbetsmaterial och därför tycker att 
de i högre grad kan gallras.18  
 
Det finns således ingen studie som den som ska göras nu, men Riksarkivets tidigare 
undersökning av myndigheters hantering av elektroniska handlingar innefattar bevarande av 
webbplatser till viss del. 

Vad har myndigheterna att rätta sig efter? 

Lagstiftning 
För att främja ett fritt meningsutbyte och för att få tillgång till rätt offentlig information har 
varje svensk medborgare rätt att kunna ta del av allmänna handlingar. I Tryckfrihets-
förordningen 2 kap. 3§ står det att läsa om begreppet handling att en handling är en 
framställning i skrift eller bild samt upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den förvaras hos en 
myndighet och anses som inkommen till eller upprättad hos myndighet.19 

I arkivlagen står det att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 
myndighetens verksamhet. Allmänna handlingar är eller blir arkivhandlingar hos en 
myndighet och många handlingar blir till och med arkivhandlingar i samma ögonblick som de 
blir allmänna handlingar. Det är viktigt att myndigheter hanterar sina arkiv på ett riktigt sätt 
för att rätten att ta del av allmänna handlingar ska kunna tillgodoses, både nu och i framtiden. 
I arkivlagen framgår det också att rätten att ta del av allmänna handlingar inte är den enda 
anledningen till att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Arkiven är 
även en del av vårt nationella kulturarv, vilket också bör beaktas i vården av myndigheters 
arkiv. Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndig-
hetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9§20 tryckfrihetsförordningen 

                                                           
17

 http://www.ltu.se/cms_fs/1.67269!/file/Archiving_websites.pdf, 2012-05-14 
18 Segerberg, 2011. 
19 Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 och 3§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm 
20 Ibid. 2 kap. 9 §: Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej heller efter den 
tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke 
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och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagningar för automatisk 
databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna 
handlingar, ska bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet 
som svarar för huvuddelen av upptagningen.21 
 
Bestämmelser om att myndigheter även ska uppfylla en god offentlighetsstruktur finns i 
Offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att man ska registrera de allmänna 
handlingarna eller hålla dessa ordnade på annat sätt. Sekretessbelagda handlingar ska alltid 
registreras.22 
 
För att få gallra de allmänna handlingarna krävs det ett gallringsbeslut från Riksarkivet och 
bestämmelserna kring detta finns i 14 § arkivförordningen23. 
 
För att alla dessa behov ska kunna efterlevas krävs det att myndigheter bevarar handlingarna 
för framtiden, gör dessa sökbara och skapar förutsättningar för att vi förstår dessa även i 
framtiden. Myndigheterna måste även kunna värdera sina handlingar på ett sådant sätt så att 
de handlingar som inte behövs för allmänhet, forskning, rättskipning och för förvaltningens 
skull kan gallras. För att hjälpa myndigheter med denna hantering utformar Riksarkivet 
föreskrifter och allmänna råd, s.k. RA-FS och RA-MS.24 

Information från Riksarkivet 
Riksarkivets uppgifter som arkivmyndighet finns reglerad i Förordning (2009:1593) med 

instruktion för Riksarkivet. Enligt förordningen har Riksarkivet särskilt ansvar för den statliga 
arkivverksamheten och arkivordningen i Sverige, de ska ha en nationell överblick över 
arkivfrågorna och följa arkivverksamheten i landet. Riksarkivet ska särskilt verka för att de 
myndigheter de har tillsyn över fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och 
arkivförordningen. De ska även verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande 
och tillgängliggörande av handlingar, verka för ändamålsenlig gallring av handlingar, ge råd 
till kommuner i arkivfrågor och verka för ökad enlighet och samordning mellan statlig och 
kommunal arkivhantering. Enligt förordningen ska Riksarkivet också verka för ökad kunskap 
genom forskning och samarbete med andra och förmedla kunskapen inom sitt 
verksamhetsområde.25 
 
Den information som Riksarkivet ger via sina råd och föreskrifter samt annan information via 
sin hemsida ger ingen samlad och klar bild om hur man ska gå till väga när man som 
myndighet vill få vägledning angående bevarande av webbsidor. Inledningsvis undersöks 
Riksarkivets författningssamling (RA-FS) där det finns ett par föreskrifter publicerade som 
innehåller information angående webbplatser. I RA-FS 1997:6, Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, finns bland 
Riksarkivets exempel på vad som kan gallras följande: 

                                                                                                                                                                                     
tages om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller 
upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har 
tillfört ärendet sakuppgift. Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd 
handling som ej har expedierats anses ej som allmän handling, såvida den icke tages om hand för arkivering. 
21 Arkivlagen 3§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900782.htm 
22 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. 
23 Arkivförordningen (1991:446), 14 §. 
24 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=23683&refid=4032, 2012-05-12 
25 http://lagen.nu/2009:1593  
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”Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, t.ex. webbsidor, under 
förutsättning att handlingarna har överförts till annat lagringsformat eller annan databärare för 
bevarande. Om överföringen innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller 
utom myndigheten, t.ex. genom elektroniska länkar, får en bedömning göras i varje enskilt 
fall av länkarnas värde. Sådana handlingar som avses i första stycket och som är felaktiga 
eller inaktuella, under förutsättning att de ersätts av rättade/uppdaterade handlingar. En 
förutsättning är att de uppgifter som rättats/uppdaterats endast är av tillfälligt intresse (t.ex. 
adress, telefonnummer, öppettider).”26 

Med andra ord får viss information som publiceras på webbsidor gallras om de är överförda 
till annan databärare eller lagringsformat om man inte förstör sökmöjligheter eller möjliga 
sammanställningar. 

Med gallring menar Riksarkivet att man förstör allmänna handlingar eller uppgifter i 
allmänna handlingar eller vidtar andra åtgärder med handlingarna som medför 

– förlust av betydelsebärande data, 
– förlust av möjliga sammanställningar,  
– förlust av sökmöjligheter, eller 
– förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.27 
 

I RA-FS 2009:1, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling), föreskriver Riksarkivet om att myndigheter ska 
ha en dokumenterad strategi för bevarande av sina elektroniska handlingar. I strategin ska 
myndigheter visa vilka åtgärder man tänker genomföra för att säkerställa handingarnas 
bevarande. I strategin ska man uppge följande: 

- val av format för system i drift 
- val av format för bevarande och vid överlämnande till arkivmyndighet 
- plan för tidpunkter och periodicitet för överföring till bevarande 
- information om lagrad data, kodning av teckenmängder m.m. 
- överföring till annan databärare (tidpunkt och periodicitet) 
- uppgifter om databärare och 
- hänvisning till övrig dokumentation28 

 
Myndigheter ska även redogöra för planering av system, de rutiner man har, se över gallring 
och urskilja sekretessbelagda handlingar. Samtliga elektroniska handlingar måste även 
uppfylla de tekniska krav som ställs i RA-FS 2009:2 (se exempel för webbsidor nedan). 
Vidare ska myndigheter göra uppföljningar, kontroller och se över sambanden mellan 
handlingarna. Dokumentation om handlingarna ska upprättas och underhållas löpande, samt 
en plan över handlingarnas informationssäkerhet ska finnas.29 
 
Det finns följaktligen höga krav från Riksarkivets sida om hur myndigheter ska hantera de 
elektroniska handlingarna. Nedan visas vilka tekniska krav Riksarkivet ställer på format för 
bevarande av webbsidor, enligt RA-FS 2009:2: 
”ISO/IEC 15445 Information technology - Document description and processing 
languages - HyperText Markup Language (HTML), 
 

                                                           
26 RA-FS 1997:6, Bilaga B, punkt 2. 
27 RA-FS 1997:6, 6 §. 
28 RA-FS 2009:1, 3 kap. 1-2 §. Punkterna är citerade. 
29 Ibid. 
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SS-ISO 19005–1:2005 Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för 
långtidsbevarande - Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1) (ISO 19005–1:2005, 
IDT), 
 
Extensible Markup Language (XML), eller 
 
Extensible HyperText Markup Language (XHTML). 
 
Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska framställas och 
bevaras i form av elektroniska handlingar.”30 

Utifrån dessa föreskrifter från Riksarkivet borde det inte finnas några tveksamheter hos 
arkivansvariga på svenska myndigheter om att webbsidor är allmänna handlingar som ska 
bevaras såvida inte gallringsbeslut finns. Dessutom ska de finnas med i en strategi för 
bevarande och uppfylla de föreskrivna tekniska kraven. 

Det ovan beskrivna är det som finns publicerat på Riksarkivets hemsida under 
Arkivhantering/För statliga myndigheter. På ett annat ställe på Riksarkivets hemsida kan 
man finna mer skrivet om webbsidor. Detta finns publicerat under Verksamhet/e-

förvaltning/Bevara webbplatser. Denna information borde vara publicerad under rubriken 
Arkivhantering, eftersom det är där arkivansvariga hos myndigheter troligtvis letar efter 
information.  

På sidan Bevara webbplatser står det att läsa att den elektroniska förvaltningen ställer nya 
krav på hanteringen och bevarandet av information hos myndigheter. Informationen ska över 
tiden kunna presenteras i samma form och med samma innehåll som när den upprättades eller 
kom in till myndigheten. Riksarkivet skriver också att Kungliga biblioteket (KB) bevarar en 
del av svenska webbplatser, men det är varje myndighet som ansvarar för bevarandet av sina 
egna webbsidor. KB samlar heller inte in myndigheters interna webbsidor, som också 
omfattas av lagstiftningen, nämligen att de är allmänna handlingar.31 

”Webbplatser, interna samt externa, är av myndigheten upprättade allmänna handlingar. Det 
innebär att man precis som för andra typer av handlingar måste se till att informationsstruktur 
och format möjliggör ett långtidsbevarande. Ett bevarande utan informationsförluster kräver 
att lämpliga format används, något man bör ta hänsyn till redan då webbplatsen planeras och 
konstrueras. En vägledning innehållande riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i 
offentlig sektor har getts ut av VERVA. Genom att följa dessa riktlinjer vid utvecklandet av 
en webbplats uppnår man inte bara användarvänlighet, utan webbplatsen blir också 
konstruerad på ett lämpligt sätt ur bevarandesynpunkt.”32 

På sidan Bevara webbplatser hänvisar Riksarkivet även via relaterade länkar till Verket för 
förvaltningsutvecklings (VERVA:s), Vägledning för 24-timmarswebben från år 2006 (se 
nedan) och till Wikipedia33 om man vill läsa mer om webcrawlerverktyg. Länken till VERVA 
fungerar inte och kontaktpersoner som Riksarkivet hänvisar till på sidan arbetar inte längre 
hos Riksarkivet. Vid telefonsamtal med Riksarkivet angående den bristfälliga och felaktiga 
informationen på deras hemsida håller de med om att webbsidan inte är vad man kan önska 

                                                           
30RA-FS 2009:2, 9 §. http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=7677&refid=1417, 2012-04-29 
31 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=4018&refid=4020, 2012-04-29 
32 Ibid, 2012-04-29 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler, 2012-05-13 
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och att en förnyelse av Riksarkivets hemsida pågår. Riksarkivet menar att webbsidan kommer 
att förändras inom kort och att de har arbetat med att tydliggöra strukturen så att det ska bli 
enklare att hitta. Riksarkivet har också för avsikt att arbeta mer med webben, t.ex. med 
vägledningar, informationstexter, vanligt förekommande frågor m.m. Dvs. att de kommer att 
använda andra kanaler än enbart kontaktpersonsystemet.34 

Riksarkivet menar även att webbsidor kan vara konstruerade på olika sätt, varför det är svårt 
att ge ett likriktat svar på hur en webbplats ska bevaras. Myndigheter måste ta hänsyn till dess 
innehåll och uppbyggnad när de planerar sitt bevarande av webbsidor.35 

Efter att ha kontaktat Riksarkivet angående den något otydliga informationen kring bevarande 
av webbsidor svarar de också att de delar av e-delegationens webbriktlinjer som rör bevarande 
och gallring har tagits fram av dem. De arbetade fram dessa med hjälp av personer från bl.a. 
enheten för elektroniska arkiv inom Riksarkivet och LDB-centrum. Riktlinjerna pekar tillbaka 
på Riksarkivets föreskrifter och beskriver samtidigt en metod för bevarande. När 
webbriktlinjerna är fastställda kommer det också att finnas en hänvisning från Riksarkivet till 
dessa. Riksarkivet säger också att de har för avsikt att genomföra en översyn av nuvarande 
regelverk, däribland RA-FS 2009:1-2. I samband med denna översyn ska även 
främjandeprodukter såsom vägledningar och andra informationstexter tas fram. Denna typ av 
produkter är ett sätt att komplettera bestämmelserna och beskriva dem i ett större 
sammanhang. Det blir ett sätt att försöka underlätta implementeringen så att bristerna i 
arkivhanteringen minskas. Några särskilda åtgärder ifråga om uppföljning av enkätresultaten 
av Riksarkivets enkät om hanteringen av elektroniska handlingar har inte vidtagits. 
Riksarkivet kontrollerar dock efterlevnaden av regelverket hos statliga myndigheter genom 
inspektioner. Om det visar sig att myndigheten inte har någon strategi för bevarande får den 
ett föreläggande om att upprätta en sådan inom en viss tid. 36 
 
VERVA:s vägledning för 24-timmarswebben 
På Riksarkivets hemsida hänvisar de via en länk till VERVA:s Vägledning för 24-

timmarswebben. Denna länk fungerar inte troligtvis för att VERVA lades ner år 2008. Delar 
av VERVA:s verksamhet togs i samband med avvecklingen av VERVA över av bl.a. 
Statskontoret, Kammarkollegiet och den nystartade e-delegationen. Genom sökning på 
webben kan jag hitta en arkiverad version av VERVA:s webbsida med vägledningen på e-
delegationens hemsida. Den ger dock ingen konkret vägledning om hur man ska bevara en 
webbplats, utan ger mer råd om hur man bör utforma en webbplats enligt de olika standarder 
som finns. Vägledningen innehåller rekommendationer som innebär ett säkerställande att 
webbplatser blir användbara för så många som möjligt. Vägledningens fokus ligger på 
användbarhet, tillgänglighet och standarder. Att följa VERVA:s vägledning kan förbereda för 
ett enklare bevarande av webbsidor, eftersom myndigheterna kan utforma sina webbsidor 
enligt samma standarder.37 
 
e-delegationens riktlinjer 
e-delegationen bildades år 2008 efter upphörandet av VERVA. E-delegationen ska bevaka 
utvecklingen och behoven i e-förvaltningen och utveckla vägledningar och rapporter inom 

                                                           
34 Agneta Mann, Riksarkivet. 2012-05-15 samt Anna-Kristina Andersson, Riksarkivet. 2012-05-22. 
35 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=4018&refid=4020, 2012-04-29 
36 Anna-Kristina Andersson, Riksarkivet. 2012-05-22. 
37 http://www.edelegationen.se/verva/verksamhetsstod/webb/vl24/index.html, 2012-05-04 
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området som myndigheter, kommuner och landsting kan använda. Riktlinjerna ska ge råd och 
underlätta koordinering och samarbete inom förvaltning.38 

e-delegationen har publicerat Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier och 
den har som syfte att beskriva vilka rättsliga krav myndigheter ska följa vid användning av 
sociala medier. Riktlinjerna omfattar sociala medier som används när myndigheter 
kommunicerar med andra via webben, t.ex. via nyhetskommentarer, länkar, chatt, 
kommentarsfält, via Facebook, YouTube, bloggar m.m. Själva webbplatsen i sin helhet har 
man inga riktlinjer om.39  

Vägledning för webbutveckling arbetar e-delegationen med just nu och den har ännu inte 
publicerats. De grundläggande principerna för den kommande vägledningen har lagts ut på e-
delegationens webbsida, och verkar i stort sett vara en utveckling av det tidigare arbetet som 
gjorts av VERVA. Ett av områdena i vägledningen handlar om att information på webbplatser 
ska hållas åtkomlig och oförvanskad så länge som den bevaras. I principerna för vägledningen 
skriver man också att myndigheterna ska ha rutiner för hur information ska hanteras när den 
inte längre är aktuell för webbplatsen.40 

Kulturarw3 
Kungliga biblioteket (KB) har sedan år 1997, inom ramen för projektet Kulturarw3, samlat in 
ögonblicksbilder från svenska internetsidor. Insamlingen har gjorts med hjälp av en 
webbrobot och insamlingen har skett från bland annat toppdomänerna .se, .com och .org. 
Insamlingarna görs två gånger om året och de insamlade webbplatserna visas endast på plats 
hos KB. Under år 2010 gjorde KB ett uppehåll av insamlingen av svenska webbsidor, men 
insamlingen återupptogs år 2011 igen. Under de närmaste åren avser KB att uppgradera 
Kulturarw3 för att hitta nya sätt att samla in information. Format och programvaror kommer 
att uppgraderas och organisationen för projektet Kulturarw3 kommer att ses över.41 

Oavsett om KB samlar in en viss del av svenska webbplatser ansvarar varje svensk myndighet 
över att den egna webbplatsen blir bevarad. Detta för att själva kunna kontrollera bevarandet, 
äga informationen och även inkludera intranäten.42 

e-pliktslagen 
Då jag har hört talas om den nya e-pliktslagen vill jag kontrollera vad den innefattar. Är det så 
att den ska gälla webbsidor också? Kan den nya lagen komma i konflikt med vad Riksarkivet 
bestämmer? 

Kungliga biblioteket (KB) arbetar med att ta hand om publicerat digitalt material från bland 
annat svenska myndigheter. Inför den nya e-pliktslagen startade regeringen år 2009 en 
utredning angående frågan om e-pliktsleveranser till KB och den 26 mars i år lades en 
proposition om en ny e-pliktslag fram till Riksdagen.43 

                                                           
38 http://www.edelegationen.se/sida/vagledningar-och-rapporter, 2012-05-04 
39http://www.edelegationen.se/sites/default/files/imce/filer/publikationer/Riktlinjer_sociala_medier_v1_0.pdf, 
2012-05-04 
40 http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-for-webbutveckling, 2012-05-04 
41 http://www.kb.se/om/projekt/Svenska-webbsidor---Kulturarw3/, 2012-05-04 
42 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=4018&refid=4020, 2012-05-05 
43 http://www.kb.se/plikt/Eplikt , 2012-05-04 
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I propositionen står det att läsa att man föreslår att elektroniskt material som har gjorts 
tillgänglig för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk ska pliktlevereras till KB. 
Dessa pliktexemplar ska lämnas av den som låtit framställa den elektroniskt publicerade 
informationen. Man beskriver också under ”Skälen för regeringens förslag” att: ”Det finns 
inte idag något enhetligt sätt att spara de olika representationerna för en webbsida, webbplats 
eller nätansluten databas. Inte heller finns det idag något enhetligt sätt att spara de filer som 
utgör webbsidan, webbplatsen eller den nätanslutna databasen och den logik - den 
programvara - som styr visningen.”44 

Att kräva en leverans av de olika programvaror som har styrt visningen av den elektroniska 
dokumentationen skulle vara helt nytt och KB skulle få svårt att bevara många olika 
programvaror på lång sikt. Utredarna har därför bestämt sig för att leveransplikten endast ska 
omfatta de färdiga elektroniska dokumenten och inte omfatta webbsidor och nätanslutna 
databaser. ”Dynamiska webbsidor och databaser omfattas inte i sig av leveransplikt, eftersom 
den eller de filer som utgör webbsidan eller databasen inte är avsedda att presenteras vid varje 
användning.”45 

I propositionen skriver man också att allmänna handlingar som bevaras på respektive 
myndighet också i vissa fall får gallras. Det som myndigheterna själva publicerar för 
allmänheten borde inte gallras eftersom publikationerna blir allmänna handlingar. Detta 
innebär att information publicerade på webbsidor redan finns bevarade hos varje myndighet, 
utan en bibliografisk katalogisering. KB menar att det för forskares skull kan finnas en poäng 
med att samla alla myndigheters publikationer på ett och samma ställe. Det skulle även 
underlätta i de fall en publicerande myndighet upphör. Regeringen menar att fördelarna med 
en samlad portal för myndigheters publikationer är större än kostnaderna det innebär för 
myndigheter att leverera och KB:s kostnader för att bevara dessa. Med myndighetspublikation 
avses här promemoria, rapport, utredning, vägledning eller annan publikation som 
myndigheter har framställt och publicerat ”i form av en avgränsad enhet av en elektronisk 
upptagning”. Fastän myndigheter kommer att uppfylla plikten om e-leverans är de fortfarande 
skyldiga att själva bevara de allmänna handlingarna enligt gällande arkivlagsstiftning.46 

e-pliktslagen omfattar sammanfattningsvis inte webbsidor och kommer inte att påverka övrig 
arkivlagstiftning i någon utsträckning. 

CODA-WEBB 
Centrum för långsiktigt digitalt bevarande, LDB-centrum, är ett kompetenscentrum som 
arbetar för digital långtidslagring. Man forskar kring olika frågor som rör arkivering och 
återskapande av digitalt material. LDB-centrum består av representanter från Luleå tekniska 
universitet (LTU), Riksarkivet (RA), Bodens kommun och Kungliga biblioteket (KB). Sedan 
år 2007 bedrivs samarbetet i LDB-centrum under namnet CODA, som betyder Curation of 
Digital Assets. Under år 2008 startades projektet CODA-WEBB, eftersom man ansåg att 
webbarkivering var ett av de områden som behövde prioriteras. I samband med detta skulle 
Luleå tekniska universitet starta ett projekt för webbarkivering och man bestämde sig då för 
att detta skulle bli ett pilotprojekt för CODA-gruppen. Projektet skulle ge förslag till en 
teknisk lösning för universitetet, men också redovisa det förarbete som bör göras innan 
myndigheter eller organisationer beslutar sig för att arkivera sina webbplatser. I slutrapporten 
från CODA-WEBB vill man beskriva vilka områden som behöver utredas i inledningsfasen 
                                                           
44 http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/94/43/0abb8a0c.pdf, s. 18. 2012-05-04 
45  Ibid, s. 19. 2012-05-04 
46 http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/94/43/0abb8a0c.pdf, s. 40. 2012-05-04 
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för webbarkivering, visa genom en litteraturstudie vilka verktyg som finns för att samla in 
webbplatser samt att bedöma några Open Repositories efter litteraturstudier. Slutrapporten 
från CODA-WEBB riktar sig främst till myndigheter i Sverige som måste uppfylla 
Tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar. Även om KB i viss mån samlar in 
olika webbplatser, så är det inte tillräckligt, eftersom myndigheter själva är ansvariga för att 
bevara sina webbplatser. KB arkiverar dessutom inte intranäten. Vill man få tillgång till sina 
tidigare versioner av webbplatsen har myndigheter ingen kontroll över dessa själva, utan man 
är hänvisad till KB.  Rapporten från CODA-WEBB är tänkt att fungera som stöd när 
myndigheter bestämt sig för att bevara sin webbplats. Man ska få svar på frågorna om varför 
webbplatsen ska bevaras, vad som ska bevaras, när det ska göras och hur arbetet ska 
genomföras.47  
 
Att arkivera webbplatsen är för myndigheter inte enbart viktigt ur forskningsfrämjande syften 
eller för att uppfylla de lagar och förordningar som gäller. En annan viktig betydelse är att de 
kan behöva sparas ur en juridisk aspekt; om det skulle bli en juridisk process kan 
myndigheten behöva bevisa vad som har publicerats på webbsidan vid en viss tidpunkt. I 
rapporten från CODA-WEBB finns det ett antal frågor man som organisation behöver ställa 
till sig själv när man ska fastställa en strategi för bevarande av webbsidor: 
1. Varför ska webbplatsen bevaras, i vilket syfte? 
2. Vilka krav ställs på bevarandet? 
3. Vad ska bevaras? 
4. Vad ska inte bevaras, vilka avgränsningar ska gälla? 
5. Vem ska använda det bevarade materialet? 
6. Hur ska materialet användas? 
7. Hur ofta ska insamling göras? 
8. Vid vilka tidpunkter är det lämpligast att samla in webbsidorna? 
9. Hur ska insamling göras, med vilken metod? 
10. Hur ska filerna insamlas, i vilka format och med vilka programvaror? 
11. På vilka lagringsmedium ska filerna lagras? 
12. Ska arbetet göras internt, av extern organisation eller i samverkan med andra? 
13. Hur säkerställs bevarande på lång tid?48 
 
Alla dessa frågor ska myndigheter utreda noga. Valen man sedan gör ska baseras på ett 
medvetet agerande och de alternativ man väljer bort ska även de bedömas och motiveras. Det 
man kommer fram till ska, enligt CODA-WEBB, samlas i en policy för webbarkivering. Att 
implementera en sådan policy menar man är en viktig del av organisationers ansvar för 
webbpublikationer när det gäller både de rättsliga och de reglerade kraven. Policyn bör 
förutom beskrivning av val, metoder och verktyg, även redogöra för vilka som är ansvariga 
för olika uppgifter och vilka i organisationen som ska arbeta med de olika aktiviteterna.49 
 
Anledningar till att bevara sin webbplats kan variera mellan olika organisationer. Först när 
man har utrett frågan om syftet med att bevara sin webbplats samt vilka krav och skyldigheter 
man har kan man koncentrera sig på valet av teknisk lösning för webbarkivering. Man kan 
komma fram till flera olika syften till att bevara sin webbplats; t.ex. att det både finns 
reglerade krav samt att man har behov av att bevisa vilken information som har publicerats på 
webbplatsen. För myndigheter i Sverige gäller att myndigheternas webbsidor är allmänna 

                                                           
47 LDB-centrum 2009, s. 7 f. 
48 LDB-centrum 2009, s. 11. Frågorna är formulerade exakt efter hur de presenteras i rapporten. 
49 Ibid, s.12. 
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handlingar och därför ska bevaras. För att gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut, 
om så inte finns ska myndigheters webbsidor bevaras.50 
 
När rapporten från CODA-WEBB kom fanns följande tre sätt att bevara webbsidor på: 

1. Med hjälp av webbcrawlingsverktyg 
2. Genom export ur publiceringsverktyg 
3. Genom kopiering av befintlig mappstruktur51 

 
Med hjälp av webbcrawlingsverktyg får man ett uttag som är en kopia av webbsidan som den 
ser ut just vid tillfället som insamlingen görs. Det blir som en ögonblicksbild eller som en 
”skärmdump”. De olika verktygen som finns för insamling kan lagra filer på olika sätt; bl.a. 
som kopia av mappstrukturen eller att filerna lagras en och en, eller paketerade tillsammans. 
De sidor som finns på webbplatsen och inte är tillgängliga för användare utifrån kommer inte 
med i insamlingen om man väljer att spara webbplatsen på detta sätt.52 
 
Det andra alternativet, att exportera webbsidan ur ett publiceringsverktyg, kan användas om 
man har en webbsida som är skapad med hjälp av just ett publiceringsverktyg. I detta fall 
lagras innehållet för sig, i t.ex. en databas, och stilmallen, som bestämmer sidans utseende, 
sparas för sig. Med denna metod kan det vara svårt att bevara webbplatsens utseende, varför 
denna lösning mest lämpar sig för de som snarare vill bevara innehållet från en webbplats och 
inte hur den har sett ut. 
 
Slutligen, det tredje alternativet, är att kopiera befintlig mappstruktur. Det innebär att en exakt 
kopia av webbplatsen sparas. Även den struktur som webbplatsen lagras i sparas. Samtliga 
filer sparas på detta sätt, både de som var publicerade vid ögonblicket för nedladdningen eller 
ej. Om en webbplats är uppbyggd dynamiskt med databaser eller är beroende av annan 
mjukvara är kopiering av befintlig mappstruktur inte något bra sätt att arkivera webbplatsen 
på, eftersom man då måste säkerställa kompetens för att kunna använda tekniken och anpassa 
denna till de hård- och mjukvara som finns i framtiden. Det blir även problem med att följa 
länkar om man sparar dessa som absoluta länkar, eftersom när man klickar på en sådan länk i 
den insamlade webbsidan kommer webbläsaren försöka komma ut på Internet. Länkar bör 
därför göras om till relativa länkar.53 
 
Även när man har bestämt sig för den tekniska lösningen man anser vara bäst för sin 
organisation finns frågor kvar att besluta om, som i vilka filformat sidorna ska lagras och på 
vilka lagringsmedium. Arkiverade webbfiler ska även omfattas av samma säkerhetsrutiner 
som gäller för andra elektroniska handlingar på myndigheten. Man ska också bestämma 
lagringsstruktur, namngivning, metadata och metoder för kontroll. När förstudien är gjord hos 
myndigheten ska den tekniska lösningen köpas in eller laddas ner, installeras och anpassas så 
att den passar den egna organisationen. För vissa verktyg krävs ett tekniskt kunnande och det 
kan då krävas att IT-personal ger utbildning för de som ska utföra insamlingen eller de som 
ska kunna söka bland de insamlade webbsidorna.54 
 

                                                           
50 Ibid, s. 11 och 14. 
51 Ibid, s. 24. 
52 Ibid, s. 24. 
53

 LDB-centrum 2009, http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-bevarande-LDB/Vara-
projekt/CODA-WEBB-1.49849, s.35. 
54

 Ibid, s.27 ff. 
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Rapporten från CODA-WEBB listar åtta punkter som de vill att man kan ta lärdom av när 
man ska bevara webbsidor: 

1. Analysera syftet med bevarandet. 
2. När en webblats skapas bör man ha framtida bevarande i åtanke. Tänk på hur 

webbplatsen är strukturerad och vilka filformat man väljer. Följ Vägledning för 24-

timmarswebben. 
3. Om bara delar av webbplatsen ska bevaras bör dessa markeras ut redan vid 

webbplatsens skapande eller publicering. 
4. När man skapar eller upphandlar nya publiceringsverktyg är det viktigt att tänka på att 

webbsidorna ska bevaras för framtiden. 
5. Följ standarder inom området och använd filformat som är lämpliga för bevarande. 
6. Undvik, om möjligt, PowerPoint, Word och andra stängda format på webbsidan. Det 

bästa är om text skrivs i HTML-format. 
7. Upprätta en bevarandeplan/strategi för de elektroniska handlingarna som även 

omfattar bevarande av webbsidor. 
8. Gör uppföljning och kontroll efter det att insamling av webbsidor har gjorts.55 
 

Avslutningsvis skriver man i rapporten från CODA-WEBB, del 1, att de som ska starta ett 
projekt för bevarande av webbplatser i sin organisation inte behöver känna att projektet ska 
resultera i en perfekt lösning. ”Det är bättre att starta insamling nu fastän de långsiktiga 
planerna inte är lösta, för det som inte har samlats in kan aldrig bevaras!”56 
 
CODA-WEBB har inneburit en givande läsning när det gäller hur man bör gå till väga när 
man bestämmer sig för att bevara sin webbplats. Rapporten från CODA-WEBB borde vara 
väldigt intressant för arkivansvariga på myndigheter att läsa och denna rapport borde vara 
självklar för Riksarkivets hemsida. Att den inte finns där är särskilt anmärkningsvärt då 
Riksarkivet själva är samarbetspartner. 
 
I kontakt med Riksarkivet menar de att CODA-WEBB nämns i e-delegationens riktlinjer.57  
 
WARC-format 
WARC står för WebARChive och blev en ISO-standard år 2009. Att använda sig av WARC-
formatet innebär att man får möjlighet att samla in flera olika filer som samlas i en och samma 
fil. Att spara flera filer i en WARC-fil innebär att antalet fysiska filer att hantera minskas och 
förenklar arkiveringen. Formatet kan hantera alla typer av filer i sitt ursprungsformat. WARC 
finns i öppet filformat och finns lättillgängligt.  Formatet är flexibelt och kan hantera flertalet 
fördefinierade textfält som används likt taggar. Dessa taggar är skrivna i ren text, vilket gör att 
de är lätta att läsa, förstå och söka efter. De filer som bäddas in i WARC behåller sin 
ursprungskod. Förutom att kunna samla in webbsidans olika filer till en enda kan WARC 
hantera relaterad metadata, kontroll av dubbellagring m.m. Det finns flera insamlingsverktyg 
som via mjukvara kan visa olika versioner av insamlade webbplatser sparade som WARC-
filer via webben. Exempel på ett öppet insamlingsverktyg som kan visas i mjukvaran 
Wayback Machine är Heritrix.58 

                                                           
55

 Ibid, s. 34. 
56

 LDB-centrum 2009, http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-bevarande-LDB/Vara-
projekt/CODA-WEBB-1.49849, s. 35. 
57 Anna-Kristina Andersson, Riksarkivet. 2012-05-22 
58 http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-bevarande-LDB/Bibliotek/Webb/Om-filformatet-
WARC-och-verktyg-for-formatet-1.67311, http://archive.org/web/web.php, 
http://crawler.archive.org/index.html, 2012-05-14 
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Sammanfattning  
Regelverket inom området bevarande av webbsidor kan sammanfattas som oklart och rörigt 
om man inte är intresserad av att själv söka upp den kunskap man behöver. Det kan finnas 
behov av en samlad plats för information som rör bevarande av webbsidor. Att Riksarkivet är 
bekymrad över att det är alldeles för få statliga myndigheter som har en strategi för bevarande 
av webbsidor kan bero på att det inte finns ett enhetligt sätt att bevara webbplatser på, men 
också att informationen om vad som gäller och hur man kan gå till väga finns utspridd hos 
flera aktörer inom området. Det framgår ändå tydligt i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2009:1 
och RA-FS 2009:2 att det ska finnas en strategi för hur elektroniska handlingar ska hanteras, 
samt att de ska uppfylla fastställda tekniska krav. Det finns även standarder, rapporter och 
information om bevarande av webbsidor som inte nämns av Riksarkivet, vilket kan orsaka en 
osäkerhet kring vilken betydelse dessa har och hur dessa får tillämpas hos statliga 
myndigheter. 
 
Genomgång av inspektionsrapporter 
Riksarkivets tillsynsrapporter från deras inspektioner hos myndigheter har lästs igenom. Jag 
har begränsat mig till att läsa de rapporter som har skrivits från år 2009 och framåt, eftersom 
RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 är relevanta i sammanhanget. Det som har studerats är om 
myndigheter har blivit ålagda av Riksarkivet att bevara sina webbsidor eller att utarbeta en 
strategi för dessa. Av rapporterna att döma finns endast ett fåtal förelägganden som rör 
webbsidor specifikt. Det Riksarkivet uppmanar myndigheter till i de flesta av 
tillsynsrapporterna är att myndigheter bör utforma strategier för samtliga av sina elektroniska 
handlingar, enligt RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2. Bland de elektroniska handlingarna 
ingår webbplatser, och därför innebär det att Riksarkivet ålägger myndigheter att ha en 
strategi för bevarande av sina webbplatser, om än indirekt.59 

Undersökning 

Enkätundersökning hos statliga myndigheter  
Enkäten skickades via e-post till 231 myndigheters offentliga e-postadresser. För att se vilka 
myndigheter som blivit kontaktade, se Bilaga 1. Genom att använda Googles enkättjänst60, 
som är ett öppet nätverktyg för digitala enkätundersökningar, kunde enkätundersökningen 
göras enkel att besvara för de flesta mottagare. Två myndigheter har svarat via e-post 
eftersom de inte kom åt enkäten p.g.a. deras höga säkerhetsinställningar för Internet. För de 
myndigheter som svarat på enkäten via webbverktyget har jag inte kunnat koppla svaren till 
den myndighet som har svarat. Jag vet inte heller vilka de 113 myndigheterna som svarat är. 
För att se hur enkäten var utformad, se Bilaga 2. 
 
Inledningsvis tillfrågades myndigheterna om de bevarar sina webbsidor. Av de inkomna 
svaren bedömde 84 st. myndigheter att de bevarade myndighetens webbsida och 30 st. att de 
inte gjorde det. Det totala antalet blir 114, vilket kan betyda att någon har svarat både ja och 
nej på frågan.  
 
 
 
 
                                                           
59 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=11429&refid=23730, 2012-05-14 
60 http://www.google.se Skapa ett konto och logga in på ”Dokument”. 
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Diagram 1: Bevaras myndigheternas webbsidor? 
 
 
 
 
 
 
Ja: 84 st.   
Nej: 30 st.  
Har ingen webbsida: 0 st. 
 
 
 
 
 

På frågan om hur myndigheten bevarar webbplatsen inkom 100 st. svar trots att det var 84 st. 
myndigheter som angav att de sparade sin webbplats. Det tyder på att man sparar sin 
webbplats på flera sätt. Kanske som en kombination, eller att olika information på 
webbplatsen sparas olika. Detta framgår oftast inte av svaren.  
Tre myndigheter svarar också att de gör just på olika vis. En myndighet skriver att ”Vi har ett 
flertal webbplatser och bevarande sker i lite olika former. Ibland som skärmdump, ibland som 
text, ibland inte alls” och en annan myndighet berättar att man sparar webbsidans textinnehåll, 
men att man gör en skärmdump på webbsidans layout. En myndighet sparar sin webbsida som 
skärmdumpar, medan man skriver ut alla artiklar. 
 
23 myndigheter uppgav att de sparade webbplatsen som skärmdumpar, 12 st. sparade endast 
textinnehåll och hela 65 st. myndigheter sparade sina webbplatser på annat sätt. I enkäten 
kunde man svara på vilket annat sätt man sparade sina webbplatser på, men eftersom den 
textrutan inte var obligatorisk att fylla i kan inte samtliga sätt redovisas. 44 st. myndigheter 
har fyllt i hur de sparar sina webbplatser och av dem finns det olika detaljerade svar. 
Vissa har svarat något generellt som t.ex. ”Webbsidor”, ”Enligt Riksarkivets regler”, 
”Elektronisk lagring”, ”Vi har ännu inte gallrat något”, ”I sin helhet”, ”Hela strukturen, alla 
mappar”, ”Vi tankar ner webbsidan vid fastställda tidpunkter” samt ”Vi har versioner”.  
 
Några myndigheter uppger på vilket format man sparar webbplatsen: ”PDF”, 
”Originalformat”, ”XML-filer”, ”Som WARC-filer”, ”Sparar hela innehållet på CD-Rom” 
och ”Som HTML” är några exempel. 
 
Fyra har svarat att de sparar webbplatsen genom att svara ”backup”. En av dessa myndigheter 
förklarar att backup görs av databasen för webbsidan och en annan svarar att man gör backup 
av HTML och databasfiler. 
 
Sex myndigheter svarar att deras webbsidor sparas på server: ”Ett skript sparar varje sida som 
ett statiskt HTML-dokument på en lokal server”, ”Bevaras än så länge i originalformat på 
server”, ”Webbplatser laddas och lagras på server” och ”Hela webbplatsen bevaras på server”. 
Två myndigheter uppger att de sparar genom versionshantering med EPIServer. 
 
Fyra myndigheter har uppgett att de använder sig av Webcrawlers för insamling av 
webbsidor, som HTTrack61 eller Heritrix62. Andra har bara uppgett ”Webcrawler” som svar. 

                                                           
61 http://www.httrack.com/, 2012-05-14 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ja Nej Har ingen

webbsida



 22

Det kan tänkas vara fler som använder sig av Webcrawlers, eftersom detta kan användas av de 
myndigheter som bara har uppgett format i sina svar eller att deras webbsidor sparas på 
server. Det är svårt att veta utifrån de knappa svaren. 
 
Av de svar som inkommit visar det sig att det finns många olika sätt att använda sig av för att 
bevara sina webbsidor. T.ex. finns det 12 myndigheter som anser sig bevara sina webbsidor, 
trots att de endast sparar textinnehållet och därmed inte webbplatsens innehåll. Ett par av 
myndigheterna svarar vad de har för avsikt att göra i framtiden angående bevarandet av sina 
webbplatser, men eftersom det är nuläget som undersöks redovisas inte dessa svar. 
Myndigheterna tillfrågades även om deras tidigare webbplatser och om dessa bevarades. 
Svaren var snarlika de svar vad gäller de befintliga webbplatserna angivna ovan. 
 
 
De som svarade att de inte bevarade sin myndighets webbplats, fick en följdfråga om vad det 
berodde på. Svaren fördelades enligt följande tabell: 
 
Tabell 1: Anledning till att webbplats inte bevaras 
 
Brist på ekonomiska resurser 3 st. 
Kunskapsbrist 8 st. 
Dåligt stöd från organisationen 9 st. 
Myndigheten har gallringsbeslut från 
Riksarkivet 

2 st. 

Frågan har inte prioriterats 25 st. 
Annat 16 st. 
 
 
63 inkomna svar för denna fråga av de 30 st. myndigheter som svarade att de inte bevarar sin 
webbplats visar att man här har svarat fler än ett av svarsalternativen. Att frågan inte har 
prioriterats av myndigheten framstår som den främsta anledningen till att webbplatsen inte är 
bevarad. När det gäller andra anledningar har man angivit följande: ”Systemet stödjer inte 
arkivering på ett smidigt och ekonomiskt sätt”, ”Sparas ändå hos KB”, ”Frågan har aldrig 
varit på tapeten”, ”Vi utreder just nu möjligheterna att bevara vår interna och externa 
webbplats tillsammans med vår webbredaktör och IT-avdelningen”, ”Brist på 
personalresurser. En utredning rörande bevarande av webbplatsen är påbörjad men har inte 
kunnat färdigställas” samt ”Tidsbrist”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
62 http://crawler.archive.org/index.html, 2012-05-14 
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Har myndigheterna en medveten dokumenterad strategi för bevarandet av webbplatsen? Detta 
föreskrivs i RA-FS 2009:1 och förespråkas av bl.a. CODA-WEBB .  
 
Diagram 2: Finns en strategi för bevarande av webbplatsen? 
      
Ja: 40 st. (36%) 
Nej: 72 st. (64 %) 
 

Ja

36%

Nej

64%

 
Svaren visar att en majoritet inte har en dokumenterad strategi för bevarande av sina 
webbsidor, hela 64 % anger att de saknar detta. Detta innebär att av de 84 st. myndigheter 
som anser sig bevara sin webbplats är det bara 40 st. som har en strategi för bevarande (om 
man inte bevarar sin webbplats antar jag att man inte heller har en strategi). Om detta resultat 
jämförs med resultatet från Riksarkivets undersökning från hösten år 2010, så har andelen 
myndigheter som inkluderar webben i sin strategi för bevarande ökat från cirka 12 % till 36 
%. I och med att Riksarkivet hade ett större svarsunderlag går det dock inte att jämföra de 
båda undersökningarnas resultat med exakthet.  

 

Följdfrågan om orsakerna till varför man inte har en strategi för bevarande av webbsidan har 
resulterat i 104 st. svar, trots att det var 72 st. myndigheter som uppgav att de saknade en 
strategi för bevarande. Detta betyder att man uppgett flera av alternativen som orsaker till att 
man saknar en strategi. Svaren ser ut som följer: 
 
 
Tabell 2: Anledning till att strategi inte finns 
 
Brist på ekonomiska resurser 5 st. 
Kunskapsbrist 15 st. 
Dåligt stöd från organisationen 13 st. 
Myndigheten har gallringsbeslut från 
Riksarkivet 

1 st. 

Frågan har inte prioriterats 50 st. 
Annat 20 st. 
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Åter igen är det att frågan inte har prioriterats som de flesta har svarat. Av de 20 personerna 
som svarat andra alternativ än de valbara har 5 st. myndigheter svarat att de har strategier för 
bevarande på gång. Andra har svarat ” Brist på personalresurser”, ”Ett projekt är på gång men 
ledningen måste övertygas. Brist på personella resurser en bov i dramat”, ”Frågan har inte 
aktualiserats tidigare”, ”Har inte hunnit”, ”Har aldrig varit på tal” samt ”Behövs ej”. 

Att en myndighet inte anser sig behöva ha en strategi för bevarande för sin webbsida är 
intressant, men några efterforskningar angående detta svar är inte möjligt.  

När det gäller tidsbrist, brist på personalresurser m.m. kan det vara tecken på dåligt stöd för 
att driva frågan inom den egna organisationen. På frågan om de arkivansvariga tycker att de 
får tillräckligt med stöd från sin organisation i frågan om att bevara webbplatsen på en skala 
från 1 till 5, där 1 innebar att man inte fick något stöd och 5 att man fick stort stöd, hamnar de 
flesta myndigheterna i mitten på skalan. Det kan tolkas som att de flesta myndigheter ändå har 
ett relativt gott stöd från den egna verksamheten. 

De flesta myndigheter hamnade även i mitten när det gällde att värdera sin egen kunskap om 
att driva frågan om bevarande av webbsidor. 96 st. myndigheter hamnade på nivå 2 till 4 på 
en skala 1 till 5. Tre myndigheter uppgav att de inte hade någon kunskap om detta alls. 

Nedan visas hur myndigheterna tycker att reglerna kring bevarande av statliga myndigheters 
webbplatser är. Från 1 till 5 fick man gradera om man tyckte reglerna var väldigt otydliga till 
att de var mycket tydliga. Som redovisas i Diagram 3 har 56 % av de tillfrågade 
myndigheterna svarat 1 och 2 på skalan, vilket betyder att majoriteten tycker att reglerna är 
otydliga på området. 

 

 

Diagram 3: Åsikt om regelverket kring bevarande av webbplatser 
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Ännu sämre resultat än ovan blev svaren på frågan om man ansåg att man får tillräckligt med 
stöd från Riksarkivet för att arkivera sin webbplats. Från extremt lite stöd till mycket stöd på 
en skala 1 till 5 svarade 62 % en etta eller tvåa, vilket innebär att man tycker sig få extremt 
lite stöd eller lite stöd från Riksarkivet. En myndighet kommenterar denna fråga genom att 
förklara att det kan bero på att de inte heller har frågat Riksarkivet om något stöd i frågan. Så 
kan det möjligtvis vara för flera myndigheter; att de inte får stöd angående bevarandet av 
webbplatsen för att de inte har bett om det. 

Nedan visas övriga kommentarer som inkommit från myndigheter angående önskan om 
tydligare regelverk: 

”Att Riksarkivet bättre preciserar hur man vill att myndigheterna ska hantera dessa frågor. Vi är en nystartad 
myndighet.” 
 
”Riksarkivet skulle kunna vara behjälpligt med instruktioner om hur min myndighet ska gå tillväga för att 
åstadkomma en smart arkivering av webbplatsen, men då måste naturligtvis frågan få prioritet och resurser 
avsatta inom min organisation.” 

”Vi saknar tydliga direktiv och instruktioner från t.ex. Riksarkivet när det gäller webbarkiveringsfrågor.” 
 
”Det är ett komplext problem där kunskapsbrist och brist på tydliga riktlinjer är ett problem. Riksarkivets 
riktlinjer lämnar mycket övrigt att önska i fråga om vad (vilken typ av metadata?) och hur saker ska bevaras. I 
"sitt ursprungliga format" kan betyda så mycket.” 

”När Riksarkivet kontaktar oss och säger att vi ska bevara webbplatsen och vi då frågar efter riktlinjer så får vi 
inga.” 

”Det är både praktiskt och ekonomiskt omöjligt att ha full koll, och det har nog inte ens Riksarkivet själva för sin 
webbplats misstänker jag...” 

”Om Riksarkivet kommer med en detaljerad rutin/instruktion om arkivering av hemsidor, och också har den på 
sin hemsida, blir det lättare för arkivansvariga att trycka på sin myndighet att införa arkivering.” 

24 % av myndigheterna uppger att de har blivit ålagda av Riksarkivet att bevara sin webbsida. 
Detta innebär att 76 % av Sveriges statliga myndigheter inte uppfattar det som att de har blivit 
ålagda av Riksarkivet att bevara sina webbsidor.  

Myndigheterna fick möjlighet att bifoga kommentarer i slutet av enkäten med annat de tyckte 
borde beaktas i uppsatsen. Många passade på att kommentera och nedan redovisas ett urval av 
de kommentarer som kan tolkas som att vissa tycker att det är onödigt att statliga myndigheter 
själva ska bevara webbsidor: 

 
”Frågan om vad för information myndigheten har på webbplatsen: publicerar myndigheten information av 
tillfällig betydelse eller publicerar man något unikt som inte är dokumenterad i annars arkiverad material?” 
 
”Informationen på webbplatser är sällan unik. Den finns nästan alltid på annat håll i organisationen. Är det 
viktigt att bevara webbplatser om ingen unik information finns där? Om ja - vad är i så fall syftet?” 

”Frågan är också om inte ett sådant bevarande mer än väl redan täcks av Kungliga Bibliotekets 
bevarandeprojekt. I så fall kan bevarandet på myndighetsnivå mer ses som en konkurrens om uppgiften mellan 
arkivarier och bibliotekarier som förefaller onödig.” 

”Det finns organisationer som dokumenterar innehållet på internet för eftervärden, t.ex. Kungliga Biblioteket och 
Wayback Machine.” 
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”… att webbplatser ofta är anslagstavlor för handlingar som bevaras i andra sammanhang. Webbplatserna kan då 
anses ha ringa eller tillfällig betydelse.” 
 
”Hur relevant är det egentligen att bevara webbplatser? Om man gör det ca 2-4 ggr om året så är det trotts allt 
bara en ögonblicks bild. Det skulle vara bättre om en myndighet tog sig an att samla in webbplatser.” 
 
”Jag tycker personligen inte att frågan är av vikt - ser inte att de resurserna som måste läggas ned för att bevara 
webbsidan är försvarbart, så länge sidorna inte innehåller eget material. Det torde räcka med en beskrivning av 
webbplatsen, för det långsiktiga bevarandet. 
Eftersom det är resurskrävande tycker jag att ansvaret för bevarandet ska ligga på KB, eller annan myndighet, 
som gör detta för alla myndigheters räkning. Min myndighet skulle förmodligen vara mogen för ett 
webbplatsbevarande när vi har löst bevarandet med våra allmänna elektroniska handlingar. Vi har idag arkivet i 
papper.”  

 

Sammanfattning av enkätundersökning 

Det resultaten av undersökningen visar är att de flesta myndigheter bevarar sina webbsidor i 
någon form. Så många som 84 av 113 myndigheter svarade att de bevarar myndighetens 
webbsida. Även andelen myndigheter som har en strategi för bevarande av sin webbsida var 
hög om siffran jämförs med resultaten från Riksarkivets undersökning från år 2010. Från 
deras resultat på cirka 12 % till det resultat denna undersökning fick på 36 % är det en stor 
skillnad till förbättring. Däremot finns det myndigheter som bevarar webbsidorna utan att för 
den skull ha en bakomliggande strategi, vilket kanske kan leda till att ett långsiktigt bevarande 
av webben inte kommer att uppfyllas. 
 
Undersökningen visar på sämre resultat när det gäller hur man upplever regelverket inom 
området och vilket stöd man får av Riksarkivet i webbarkiveringsfrågor. Dessa nedslående 
resultat speglas även i de kommentarer som vissa av myndigheterna har bifogat enkäten, 
angående regelverket kring dessa frågor. Att myndigheter vill ha tydligare regler och 
instruktioner för bevarande av webbsidor framstår som uppenbara önskemål. 
 
Vidare kan övriga kommentarer som inkommit tolkas som att flera myndigheter inte har 
kunskap om vilka regler som gäller. Dessa kommentarer kan också vara uttryck för att det 
finns resursbrist i verksamheterna eller svårigheter att se vilka möjligheter som finns för 
bevarande av webbsidor. 
 
Att så många som 76 % av de svarande myndigheterna inte har blivit ålagda av Riksarkivet att 
spara sina webbsidor kan tolkas som att Riksarkivet inte har hunnit med sin 
tillsynsverksamhet. Det Riksarkivet föreskriver i RA-FS 2009:1 är att myndigheter ska ha en 
strategi för sina samtliga elektroniska handlingar, inklusive webben. Därför finns det en 
möjlighet att myndigheterna har tolkat frågan på olika sätt, eftersom de inte direkt har blivit 
ålagda att bevara just webbsidan. En annan tolkning är att de myndigheter som blivit 
tillfrågade inte har haft ett inspektionsbesök från Riksarkivet under senare tid. 
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Avslutande diskussion  
 
Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om statliga myndigheter bevarar sina webbsidor. 
Intresset för att undersöka detta väcktes då jag hört Riksarkivet uttala sig i Sveriges radio om 
att det var ett stort antal myndigheter som misskötte detta område.  
 
Frågeställningarna som skulle besvaras i denna uppsats var vilka regler det fanns att följa  på 
området - vilken information som Riksarkivet bistod med, om myndigheterna bevarade sina 
webbplatser och hade en strategi för detta bevarande, samt om Riksarkivet hade ålagt 
myndigheter att bevara sina webbplatser. 
 
Efter en genomgång av den lagstiftning och det regelverk som finns kring hantering av 
bevarande av webbsidor visade det sig uppenbart att webbsidor sågs som allmänna handlingar 
och skulle hanteras likt övriga elektroniska handlingar som ska bevaras. Att gallra en 
myndighets webbsida får endast göras om gallringsbeslut finns från Riksarkivet. Hur 
hanteringen av allmänna elektroniska handlingar ska hanteras föreskrivs i RA-FS 2009:1 och 
de tekniska krav som webbsidor ska uppfylla finns föreskrivna i RA-FS 2009:2.  
 
Riktlinjer från VERVA och e-delegationen och rapporten från CODA-WEBB kan även de 
fungera vägledande för hur myndigheter kan gå till väga för att bevara sina webbsidor. För att 
hitta dessa vägledningar kan man som myndighet inte gå via Riksarkivets hemsida, som oftast 
är den givna platsen för arkivarier hos myndigheter att leta på, eftersom denna information 
inte finns publicerad där. 
 
Som teoretisk mall användes OAIS-modellen för att redogöra en del av de olika funktioner 
som kan finnas i ett system för bevarande och vad som krävs för att anpassa elektronisk 
information till ett system för bevarande. När en myndighet utarbetar en strategi för sina 
elektroniska handlingar, inklusive sin webbsida, är det viktigt att strategin uppfyller kraven i 
RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 eftersom dessa är utarbetade för att elektronisk information 
ska passa att överföras till ett system för bevarande och ha förutsättningar för att underhållas 
där, samt vara tillgänglig även i framtiden. OAIS-modellens ingestfuktion sätter kraven på 
leveranspaketen till OAIS-arkivet och det är då en förutsättning för bevarandet att de 
elektroniska handlingarna uppfyller de krav som ställs i ovan nämnda föreskrifter. 
 
Av enkätundersökningen framkom det att 84 av 113 myndigheter bevarade sina webbplatser 
på något vis och att 36 % av de som svarade på frågan hade en strategi för bevarande av sina 
webbplatser. Att 36 % hade en strategi för bevarande av sina webbplatser kan jämföras med 
de 12 % från Riksarkivets enkät från 2010, vilket är en stor förbättring. 
 
Enkätundersökningen visade också på ett missnöje hos myndigheterna över bristande 
regelverk på området och ett dåligt stöd från Riksarkivet i dessa frågor. 
 
Flera kommentarer som inkommit via enkäten visar på okunskap i frågan om bevarande av 
webbsidor från vissa myndigheters sida, men också på en frustration över resursbrister. 
 
Tillsynen som Riksarkivet bedriver visar genom de publicerade inspektionsrapporterna att de 
ofta ålägger myndigheter att uppfylla kraven i RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 som 
omfattar myndigheters hantering av deras samtliga elektroniska handlingar som ska bevaras. I 
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enkätundersökningen uppger 76 % av myndigheterna att de inte blivit ålagda av Riksarkivet 
att bevara sina webbsidor i kontakten med dem. Detta kan bero på att man hos vissa 
myndigheter inte har kunskap om att webbsidor är en del av de elektroniska handlingar som 
hanteras på myndigheten, eller att de svarande myndigheterna inte varit föremål för tillsyn av 
Riksarkivet på en tid. 
 
Efter kontakt med Riksarkivet verkar det som att de ändå är medvetna om att informationen 
som finns på deras hemsida inte är bra när det gäller att ge en samlad bild om hur webbsidor 
ska hanteras hos statliga myndigheter. Riksarkivet meddelar att deras hemsida  just nu håller 
på att genomgå en förändring för att bli tydligare och bättre. 
  
Slutsats 
Efter läsning av alla de lagar, föreskrifter, riktlinjer, rapporter och vägledningar som gjort för 
denna uppsats finns det ingen tveksamhet om att statliga myndigheters webbsidor ska bevaras. 
De är att ses som allmänna handlingar och får inte gallras utan ett gallringsbeslut från 
Riksarkivet. 
 
Riksarkivet kan bli mycket bättre på att samla information om de regler som gäller för 
bevarande av webbsidor hos statliga myndigheter på sin hemsida. Eventuellt kan de lyfta 
fram att webbsidor ska hanteras likt andra elektroniska handlingar. Enligt Riksarkivet pågår 
ett förbättringsarbete av deras hemsida just nu. Samtidigt som informationen på Riksarkivets 
hemsida, till viss del, är dålig kan myndigheterna öka sin kunskap i frågan genom att läsa på 
den information som finns. Att följa Riksarkivets föreskrifter gällande hanteringen av 
elektroniska handlingar räcker långt för att uppfylla kraven om ett långsiktigt bevarande av 
allmänna handlingar. 
 
Metodkritik  
Min enkät till myndigheterna kunde ha förbättrats genom att göra vissa frågor tvingande att 
svara på eller att endast ett av alternativen för en fråga kunde besvaras. Jag tror att 
enkätsvaren hade varit lättare att tolka och utmynnat i flera svar där myndigheter nu svarade 
”Annat”. Jag hade heller inte möjligheten att i denna uppsats undersöka myndigheters 
bevarande på ett mer grundligt sätt; ifall de angivna svaren stämde, utan litade på de svar som 
inkom. Ett alternativt sätt att göra undersökningen på är exempelvis att välja ut ett antal 
myndigheter och göra djupare intervjuer för att få ett mer riktigt resultat. Dessutom skulle 
personerna och myndigheterna i sådana fall inte vara anonyma och det skulle finnas 
möjligheter att ställa följdfrågor om något var oklart efter intervjun. 
 
Förslag på vidare forskning 
För att mer kunna visa på det faktiska läget hos myndigheter kan det vara en idé att, som 
berättas ovan, mer handgripligen studera hur man arbetar med dessa frågor hos 
myndigheterna. För en djupare analys kan man exempelvis göra fallstudier hos myndigheter 
för att se hur man går tillväga för att bevara sina webbsidor samt läsa deras strategier för 
bevarande. Detta kan vara det som krävs för att verkligen avgöra om de uppfyller de 
fastställda riktlinjer som finns.  
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Bilaga 1, Kontaktade myndigheter 

  

1. Allmänna reklamationsnämnden 

2. Arbetsförmedlingen  

3. Arbetsgivarverket  

4. Arbetsmiljöverket  

5. Arkitekturmuseet 

6. Arvsfondsdelegationen  

 

7. Barnombudsmannen    

8. Beredning för medicinsk utvärdering, statens 

9. Blekinge tekniska högskola 

10. Bokföringsnämnden  

11. Bolagsverket  

12. Bostadskreditnämnd, statens  

13. Boverket   

14. Brottsförebyggande rådet  

15. Brottsoffermyndigheten 

 

16. Centrala och regionala etikprövningsnämnderna 

17. Centrala studiestödsnämnden  

 

18. Dans- och cirkushögskolan 

19. Datainspektionen 

20. Diskrimineringsombudsmannen 

21. Domarnämnden 

22. Domstolsverket  
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23. E-legitimationsnämnden 

24. Ekobrottsmyndigheten  

25. Ekonomistyrningsverket  

26. Elsäkerhetsverket 

27. Energimarknadsinspektionen   

28. Energimyndigheten  

29. Exportkreditnämnden 

 

30. Fastighetsmäklarnämnden 

31. Fastighetsverk, statens 

32. Fideikommissnämnden  

33. Finansinspektionen  

34. Finanspolitiska rådet  

35. Folke Bernadotteakademin 

36. Folkhälsoinstitut, statens  

37. Forskarskattenämnden 

38. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 

39. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)   

40. Forum för levande historia 

41. Försäkringskassan 

 

42. Geotekniska institut, statens  

43. Gymnastik- och idrottshögskolan  

44. Göta hovrätt  

 

45. Handelshögskolan i Stockholm 
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46. Harpsundsnämnden 

47. Havs- och vattenmyndigheten 

48. Historiska museer, statens 

49. Hjälpmedelsinstitutet 

50. Hovrätten för Nedre Norrland 

51. Hovrätten för Västra Sverige 

52. Hovrätten för Övre Norrland 

53. Hovrätten över Skåne och Blekinge 

54. Högskolan i Borås 

55. Högskolan Dalarna 

56. Högskolan på Gotland 

57. Högskolan i Gävle 

58. Högskolan i Halmstad 

59. Högskolan i Jönköping 

60. Högskolan i Kristianstad 

61. Högskolan i Malmö 

62. Högskolan i Skövde 

63. Högskolan Väst 

64. Högskoleverket 

65. Högsta domstolen  

66. Högsta förvaltningsdomstolen  

 

67. ILO-kommittén 

68. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

69. Inspektionen för strategiska produkter 

70. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

71. Institutet för rymdfysik 
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72. Inspektionen för socialförsäkringen 

73. Institutet för språk och folkminnen 

74. Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 

75. Institutionsstyrelse, statens   

76. Internationella programkontoret för utbildningsområdet 

 

77. Jordbruksverk, statens 

78. Justitiekanslern  

 

79. Kammarkollegiet   

80. Kammarrätten i Jönköping  

81. Kammarrätten i Stockholm 

82. Kammarrätten i Sundsvall  

83. Karolinska institutet  

84. Kemikalieinspektionen 

85. Kommerskollegium 

86. Kompetensrådet för utveckling i staten  

87. Konjunkturinstitutet   

88. Konkurrensverket 

89. Konstfack 

90. Konsthögskolan 

91. Konstnärsnämnden 

92. Konstråd, statens 

93. Konsumentverket  

94. Krigsförsäkringsnämnden  

95. Kriminaltekniska laboratorium, statens   

96. Kriminalvården 
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97. Kriminalvårdsnämnden   

98. Kronofogdemyndigheten  

99. Kulturråd, statens 

100. Kungliga biblioteket 

101. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien  

102. Kungliga tekniska högskolan 

103. Kärnavfallsfondens styrelse 

 

104. Lantmäteriverket  

105. Linnéuniversitetet 

106. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

107. Livsmedelsverk, statens   

108. Lotteriinspektionen 

109. Luftfartsverket   

110. Luleå tekniska universitet 

111. Läkemedelsverket  

 

112. Maritima museer, statens 

113. Marknadsdomstolen  

114. Medieråd, Statens 

115. Medlingsinstitutet 

116. Migrationsverket  

117. Mittuniversitetet 

118. Museer för världskultur, Statens  

119. Musikhögskolan, Kungliga 

120. Musiksamlingar, statens 

121. Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)  
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122. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor   

123. Myndigheten för kulturanalys 

124. Myndigheten för radio och TV 

125. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys  

126. Myndigheten  f. utländska investeringar i Sverige, Invest in Sweden Agency 

127. Myndigheten för vårdanalys  

128. Myndigheten för yrkeshögskolan  

129. Mälardalens högskola 

 

130. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 

131. Naturhistoriska riksmuseet  

132. Naturvårdsverket  

133. Nordiska afrikainstitutet 

134. Nämnden för hemslöjdsfrågor 

135. Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

 

136. Operahögskolan i Stockholm 

137. Patent- och registreringsverket 

138. Patentbesvärsrätten  

139. Pensionsmyndigheten 

140. Pensionsverk, statens  

141. Polarforskningssekretariatet   

142. Post- och Telestyrelsen  

143. Presstödsnämnden 

 

144. Resegarantinämnden   

145. Revisorsnämnden  
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146. Riksantikvarieämbetet 

147. Riksgälden  

148. Rikspolisstyrelsen 

149. Riksutställningar 

150. Rymdstyrelsen  

151. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) 

152. Rättshjälpsmyndigheten  

153. Rättshjälpsnämnden 

154. Rättsmedicinalverket 

 

155. Sameskolstyrelsen 

156. Sametinget   

157. Sjöfartsverket  

158. Skatterättsnämnden  

159. Skatteverket  

160. Skogsstyrelsen   

161. Skolinspektion, statens 

162. Skolverket 

163. Skolväsendets överklagandenämnd 

164. Smittskyddsinstitutet 

165. Socialstyrelsen 

166. Specialpedagogiska skolmyndigheten  

167. Statistiska centralbyrån 

168. Statskontoret 

169. Stiftelsen framtidens kultur (Numera Kulturbryggan)  

170. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och 
Östeuropa  (Östersjöstiftelsen) 
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171. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) 

172. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling  

173. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) 

174. Stiftelsen för strategisk forskning 

175. Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen) 

176. Stiftelsen Nordiska museet 

177. Stiftelsen Norrlandsfonden 

178. Stockholms dramatiska högskola   

179. Strålsäkerhetsmyndigheten  

180. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)  

181. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

182. Svea hovrätt  

183. Svensk Bilprovning AB   

184. Svensk maskinprovning (SMP)  

185. Svenska FAO-kommittén   

186. Svenska institutet 

187. Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) 

188. Svenska Kraftnät, Affärsverket   

189. Sveriges författarfond 

190. Sveriges författarförbund 

191. Sveriges geologiska undersökning  

192. Sveriges lantbruksuniversitet  

193. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

194. Synskadades Riksförbund  

195. Swedfund International AB?   

196. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

197. Säkerhetspolisen (SÄPO)  
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198. Södertörns högskola 

 

199. Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

200. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  

201. Tekniska högskolan i Stockholm   

202. Tekniska museet, Stiftelsen 

203. Tillväxtverket  

204. Tjänstepensions- och grupplivnämnd, statens   

205. Trafikanalys  

206. Trafikverket  

207. Transportstyrelsen  

208. Tullverket 

 

209. Ungdomsstyrelsen 

210. Universitetet i Göteborg 

211. Universitetet i Karlstad 

212. Universitetet i Linköping 

213. Universitetet i Lund 

214. Universitetet i Stockholm  

215. Universitetet i Umeå 

216. Universitetet i Uppsala 

217. Universitetet i Örebro 

218. Utrikesförvaltningens antagningsnämnd  

 

219. Va-nämnd, statens 

220. Valmyndigheten  

221. Verket för högskoleservice 
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222. Verket för innovationssystem (Vinnova)   

223. Vetenskapsrådet 

224. Veterinära ansvarsnämnden 

225. Veterinärmedicinska anstalt, statens  

226. WHO Collaborating Center on International Drug Monitoring   

227. Väg- och transportforskningsinstitut, statens 

 

228. Åklagarmyndigheten  

 

229. Överklagandenämnden för högskolan 

230. Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 

231. Överklagandenämnden för studiestöd  
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Bilaga 2: Utformning av enkät 

Denna undersökning görs som en del av min C-uppsats i Arkiv- och informationsvetenskap vid 

Mittuniversitetet, där jag kommer att skriva om bevarandet av webbplatser hos statliga myndigheter. 

Det är till stor hjälp om du tar dig tid (cirka fem minuter) att svara på mina frågor. I min undersökning 

exluderar jag kommunikativa medier som finns på webbplatsen, som exempelvis Facebook och 

Twitter.  

Tack för din medverkan!  

Hälsningar Eva Agius 

 

Bevarar ni myndighetens webbplats?  

• JA  

• NEJ  

 

Om JA, hur sparar ni webbplatsen?  

• Skärmdumpar  

• Endast textinnehåll  

• Övrigt:  

 

Om NEJ, vad beror det på?  

• Ekonomiska resurser  

• Kunskapsbrist  

• Dåligt stöd från organisationen  

• Myndigheten har gallringsbeslut från Riksarkivet  

• Övrigt:  
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Har ni haft äldre versioner av er webbplats?  

• JA  

• NEJ  

 

Är de bevarade?  

• JA  

• NEJ  

 

Har myndigheten en medveten dokumenterad strategi för bevarande av webbplatsen?  

• JA  

• NEJ  

 

Får du stöd från din organisation i frågan om att bevara er webbplats?  

 1 2 3 4 5  

Inget stöd      Stort stöd 

 

Har du kunskap för att driva frågan om bevarande av webbplatser?  

 1 2 3 4 5  

Ingen kunskap      Stor kunskap 
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Hur tycker du att reglerna kring bevarande av statliga myndigheters webbplatser är?  

 1 2 3 4 5  

Väldigt otydliga      Mycket tydliga 

 

Anser du att du får tillräckligt med stöd för att arkivera er webbplats från Riksarkivet?  

 1 2 3 4 5  

Extremt lite stöd      Mycket stöd 

 

Har Riksarkivet ålagt myndigheten att bevara webbplatsen i kontakten med er?  

• JA  

• NEJ  

 

Är det någon annan information som du tycker att jag ska beakta i min uppsats om bevarande av 

statliga myndigheters webbplatser? 

 

 

 

Skicka
 


