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Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av
elektroniska handlingar
Detta styrdokument innehaller regler och rad om hur elektroniska handlingar ska
bevaras. Styrdokumentet utgor Tillvaxtverkets strategi for bevarande av elektroniska
handlingar.
Reglerna riktar sig framst till Tillvaxtverkets systemagare och systemforvaltare samt
projektagare och projektledare vid utveckling av IT-system.

Inledning
Avsikten med dessa interna regler om bevarande av elektroniska handlingar ar att
tillampa Riksarkivets foreskrifter och allmanna rad (RA-FS 2009:1) om elektroniska
handlingar (upptagningar for automatiserad behandling) som innehaller regler och rad
om bevarande av elektroniska handlingar. Bl.a. anges dar att myndigheter som omfattas
av foreskrifterna ska uppratta en strategi for bevarande av elektroniska handlingar, och
vad strategin for bevarande ska innehalla. Foreliggande interna regler om bevarande av
elektroniska handlingar utgor ocksa Tillvaxverkes strategi for bevarande elektroniska
handlingar.
Tillvaxtverket har ocksa ett behov av ett for myndigheten gemensamt koncept for
digital arkivering. Ett digitalt arbetssatt bor inte begransas till sjalva skapandet av
ny information utan hansyn bor fran borjan tas till att informationen ska arkiveras
alternativt gallras. Det ar inte minst viktigt da nya applikationer ger oss
valmojligheter i skapandet av information. Genom reglerna ska vi alltsa fa ett stod
for hela kedjan da det galler hantering av digital information, eftersom reglerna ska
lagga grunden for en langsiktig planering av vara elektroniska handlingar, sa att vi
lever upp till arkivlagens regler om att halla vart arkiv ordnat och varda det sa att
Tillvaxtverket tillgodoser 1) ratten att ta del av allmanna handlingar, 2) behovet av
information for rattskipningen och forvaltningen, och 3) forskningens behov.

1 § Definitioner
I dessa interna regler anvands begreppen nedan i foljande betydelse.
Begrepp

Definition

Arkivredovisning

Dokumentation enligt Riksarkivets
foreskrifter och allmanna rad (RA-FS
1991:1) om arkiv hos statliga
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myndigheter, som ska ge overblick och
sokingangar till hela Tillvaxtverkets
handlingsbestand. Den viktigaste
bestandsdelen i arkivredovisningen ar
klassificeringsstrukturen, som beskriver
handlingar som en del av de processer
som Tillvaxtverket arbetar i.
Avstallning

Uttag av information ur ett system, som
lagras for andamalet att arkivera
handlingar.

Dokument

En avgransad samling information.
Dokument kan ofta anvandas som
synonymt med handling aven om
begreppet handling har en mer generell
betydelse da det galler vilken typ av
information som omfattas (t.ex. utgor
data i en databas en handling). I ett
dokumenthanteringssystem utgor
dokument (eller handling) tillsammans
med information om filens innehall ett
dokument. Sjalva filen kallas da vid
behov av precisering for dokumentfil.

E-arkiv

E-arkivet utgor ett system for langsiktigt
bevarande av elektronisk information.
Vasentliga aspekter av e-arkivet ar att
handlingarna lagras pa ett satt som gor
dem oberoende av det system som de ar
skapade i och att handlingarna ar
sokbara i e-arkivsystemet.

Forvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS)

De forvaltningsgemensamma
specifikationerna som forvaltas av
Riksarkivet beskriver krav pa markning
och paketering av information
for overforing mellan olika
verksamhetssystem samt mellan
verksamhetssystem och ett e-arkiv. De
kan aven anvandas som underlag for
utveckling av e-tjanster.

Gallring

Forstora allmanna handlingar eller
uppgifter i allmanna handlingar eller
vidta andra atgarder med handlingarna
som medfor
– forlust av betydelsebarande data,
– forlust av mojliga sammanstallningar,
– forlust av sokmojligheter, eller
– forlust av mojligheter att bedoma
handlingarnas autenticitet.
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Arende

En fraga som tas upp till formell
hantering. Arendet far ett arende-id eller
diarienummer som utgor en unik
beteckning for identifiering av arendet.
Andra arendedata ger information om
arendets innehall. Till arendet kopplas
oftast ett eller flera dokument eller
handlingar.

Organisering och dokumentation av arbetet för bevarande av
elektroniska handlingar
1 § Inköp av och utveckling av nya system och verktyg
Vid inkop av programvara och konsulttjanster ska avtal slutas med leverantoren om
tillgang till program och dokumentation i den utstrackning som kravs for att tillgodose
kraven i Riksarkivets foreskrifter och allmanna rad RA-FS 2009:1 och dessa interna
regler.

Kommentar till 1 §
Pa ett tidigt stadium vid inkop och utveckling av nya system och verktyg ar det viktigt
att tanka pa systemets livslangd. Projektagare eller systemagare bor gora en preliminar
bedomning av om uppgifter pa sikt kommer att behova migreras till annat system.
Forutsattningarna for gallring efter viss tid av handlingar i systemet behover ocksa
provas.
Det ar grundlaggande att de system som forvaltas av Tillvaxtverket har funktionalitet
for att gora uttag for lagring av data utanfor systemmiljon.
Om en extern leverantor lagrar och till storre del forvaltar ett system ar det viktigt att
det framgar av avtal att Tillvaxtverket ar informationsagare och att leverantoren
forbinder sig att gora uttag at Tillvaxtverket alternativt att tillhandahalla
uttagsmojligheter eller export av data till annat system.

2 § Dokumentation
Systemagare vid Tillvaxtverket ansvarar for att vid anmodan fran forvaltningsgruppen
for avvecklade system lamna den information som kravs for att uppfylla kraven i 1 § 5
kap RA-FS 2009:1.

Kommentar till 2 §
Den dokumentation som avses i 2 § dessa interna regler hanteras i Tillvaxtverkets plan
for forvaltning av avvecklade system och avstallda informationsmangder.

Format för system i drift, format för bevarande och tidpunkt
för överföring till bevarandeformat och metadata
3 § Generella bestämmelser
I forsta hand ska produktionsformat valjas som ar mojliga att konvertera till format som
gor att informationen kan bevaras langsiktigt. Informationsmangder ska i de fall det ar
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mojligt mappas in i de forvaltningsgemensamma specifikationerna fore overforing till earkivsystem. I de dokumenthanteringsplaner som hor till myndighetens
arkivredovisning ska det aterfinnas mer detaljerade angivelser om overforing till
bevarande hos Tillvaxtverket. Dokumentation ska finnas som motsvarar komplexiteten i
ett system sa att begripliga uttag kan goras och att det gar att soka och hitta handlingar
ocksa pa langre sikt.

Kommentar till 3 §
For att kunna soka fram handlingar enligt de sokkriterier som motsvarar
verksamhetens behov ar det sarskilt viktigt att vasentliga sammanstallningar av data
som ar mer komplexa finns dokumenterade da ett system fortfarande ar i drift.
For planering av Tillvaxtverkets informationshantering ska en forvaltningsgrupp
forvalta en plan for avstallda informationsmangder och avvecklade system.
Forvaltningsgruppen ska se till att dessa interna regler om bevarande av elektroniska
handlingar hanteras och efterlevs. Plan for overforing till bevarande anges i planen
tillsammans med andra regler som aterfinns i dessa interna regler. .

4 § Databaser och register
Databaser och register ska ga att exportera pa ett strukturerat satt. Kolumner i
databaser ska vara dokumenterade sa att dessa gar att harrora till falten i applikationen.
Om betydande konfigurering gors i applikationen ska detta dokumenteras. Efter att en
export har gjorts sa ska informationen hanteras i ett format som foljer bestammelserna
i 3 kap. 1 § Riksarkivets foreskrifter och allmanna rad (RA-FS 2009:1) om elektroniska
handlingar (upptagningar for automatiserad behandling). Uttag fran databaser och
register ska lagras i Tillvaxtverkets arkivmapp Arkiv (R:) tillsammans med en
metadatabilaga vilken ger grundlaggande information bland annat kodning och
teckenmangder avseende den aktuella databasen eller registret. Uttagen ska goras som
sekventiella filer dar teckenseparering av falt anvands.

Kommentar till 4 §
Databaser och register ar den typ av information som hittills framst slutarkiveras i det
skede ett system ska avvecklas. Det ar viktigt att falt anvands pa det satt som de ar
avsedda for och med bibehallen kontinuitet. Mer preciserade definitioner av
anvandningen av ett falt ska tas fram vid behov.

5 § Ärendedata
Arenden ska hanteras i systemen Nyps, Nyps 2020 och Public 360. Arendedata ska vara
sammankopplade med dokument under hela kedjan fran bearbetning till arkivering. Ett
arende ska avslutas sa snart den fraga som arendet avser att hantera ar avgjort. Sa snart
det ar lampligt for verksamheten ska avslutade arenden foras over till ett E-arkiv.
Den forvaltningsgemensamma specifikation avseende arendehantering ska tillampas.

Kommentar till 5 §
Den elektroniska arkivering som Tillvaxtverket hittills har genomfort i samband med
avveckling av system liknar hanteringen i avsnittet om arkivering av databaser och
register (forutom att de forvaltningsgemensamma specifikationerna inte har anvants).
Arkiveringen gors da primart for att kunna hantera leveranser till Riksarkivet.
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6 § Kontorsdokument
Dokument ska bevaras i det medium de fran borjan skapades i. Dokument ska skapas i
nagot av de produktionsformat som aterfinns i den uppsattning standardprogram som
anvands pa Tillvaxtverket. Konvertering till arkivformat ska ske i ett sa tidigt skede som
det ar praktiskt mojligt och foretradesvis da dokumentet nar statusen fardig.1
Kontorsdokument ska konverteras till PDF/A 1.4 (se RA-FS 2009:2 3 kap 1 §).

Kommentar till 6 §
Att dokument ska bevaras i det medium de fran borjan skapades i innebar bl.a. som
huvudregel att elektroniska handlingar inte ska skrivas ut. Konverteringen innebar att
den ursprungliga formen inte kan hallas intakt i fraga om filformat, eftersom ett
ursprungsformat for det mesta inte utgor ett arkivformat.

7 § Särskilt om excelformat
Excel-filer ska om mojligt konverteras till PDF/A. Excel-filer ska emellertid ocksa
bevaras i sitt ursprungliga format parallellt med konvertering till PDF/A eftersom
filerna innehaller funktionalitet som inte filformatet PDF/A kan hantera.

8 § Särskilt om inskannande av dokument
Inskanning av pappershandlingar ska sparas till PDF/A med upplosningen 300 Dpi.
Pappersdokument som innehaller farg ska ocksa skannas till farg.

Kommentar till 6–8 §§
Storre delen av Tillvaxtverkets medarbetare producerar kontorsdokument. Handlaggare
av dokument ansvarar sjalva for informationen. Det ar darfor viktigt att Tillvaxtverkets
medarbetare i egenskap av ansvariga handlaggare i ett tidigt skede av
informationsskapandet gor en analys av vilken status informationen i slutandan ska ha
och planera for lagringen av dokument. Grundlaggande ar att allmanna handlingar som
ska arkiveras ska lagras i nagot av de verksamhetssystem som hanterar stodarenden
(Nyps eller Nyps 2020) eller allmanna arenden (Public 360). Overforing till earkivlosning av dokument tillsammans med arendedata ska sedan ske sa snart det ar
mojligt.

9 § Webb
Tillvaxtverkets webb ska, genom en bestallning fran arkivfunktionen till IT-enheten,
laddas ner och lagras lokalt pa Tillvaxtverkets servrar en gang om aret. Det ska finnas en
plan for konvertering av webb till arkivformat. De format som ska anvandas vid
konvertering ar HTML ISO/IEC 15445 och dokument i PDF/A. JPEG-format konverteras
inte till nytt format utan JPEG ska ocksa anvandas for arkivering.

Kommentar till 9 §
Avsikten med att framstalla arkivexemplar av Tillvaxtverkets webb ar inte att uppna ett
fullstandigt bevarande av den information som formedlas pa webben. En viktig
utgangspunkt ar istallet att vasentlig information som kommuniceras via webb ska
diarieforas och arkiveras i de system som hanterar dokument exempelvis Public 360
I Public 360 sker konvertering till PDF/A med automatik en gang per dygn av
dokument som har statusen diarieford. En liknande hantering bor inforas for de bada
Nyps-system dvs Nyps och Nyps-2020.
1
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eller i ett av Tillvaxtverkets stodarendesystem. Syftet med att bevara webben efter att
langre perioder har gatt ar att arkiveringen kan bidra till att ge informationen ett
sammanhang samt kan ge mojlighet att fanga upp information som av misstag inte
arkiveras pa annat satt.
Den snabba takten da det galler revidering av information pa webben gor det svart att
halla jamna steg med en fullstandig arkivering av informationen. Den information som
inte bevaras av Tillvaxtverkets webb gallras enligt Tillvaxtverkets plan for gallring av
handlingar av tillfallig- eller ringa betydelse som samtidigt utgor ett tillampningsbeslut
av Riksarkivet foreskrifter och allmanna rad i RA-FS 1991:6.
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