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Remissvar av Riksarkivets förslag till författningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande daterat den 20 januari 2022 som svar på 
Riksarkivets remiss FormatE (RA-KS 2021/18), förslag till författningar om tekniska 
och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska handlingar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över Riksarkivets remiss om nya 
författningar om tekniska och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska 
handlingar.  

Författningsförslag RA-FS 2021:X innehåller bestämmelser som är avsedda att 
gälla för hela den offentliga sektorn, däribland kommunerna. Författningen 
behandlar tekniska krav vid skapandet av elektroniska handlingar. Tanken är att 
författningen ska tillämpas vid bland annat val av format och metoder för 
elektroniska handlingar i våra verksamheters verksamhetssystem. 

Författningsförslag RA-FS 2021:Y innehåller bestämmelser som endast gäller för 
den statliga sektorn. Bestämmelserna innebär en mer specificerad reglering av till 
exempel vilka format och metoder som används för att skapa elektroniska 
handlingar. Riksarkivets rekommenderar att även kommunala och regionala 
arkivmyndigheter meddelar egna motsvarande föreskrifter. 

Remissunderlaget är mycket omfattande samtidigt som det berör delar av den 
offentliga informationshanteringen som i många fall är väldigt komplex. Till detta 
kommer att både läsanvisningarna och författningsförslagen (med tillhörande 
bilagor) bygger på en struktur med väldigt många korsreferenser. Även denna 
struktur är omfattande och innebär till viss del betydande svårigheter att orientera 
sig i och skapa sig en helhetsbild av. Också språket upplevs på många ställen som 
komplext, krävande och svårförståeligt, även för den med erfarenhet och 
kompetens inom området. Förvaltningen ser således kritiskt på remissunderlagets 
utformning. 

Förvaltningen ser positivt på att Riksarkivet har tagit ett samlat grepp om frågan om 
olika format och dess beständighet, men med anledning av ovanstående föreslås 
ett begränsat yttrande som i huvudsak är av övergripande karaktär. Yttrandet tar 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-08  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

sin utgångspunkt i de läsanvisningar som riktats till remissinstanser med lite tid och 
resurser att besvara remissen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 
Yttrande, 2022-01-20 
Remiss av Riksarkivets förslag till författningar, Riksarkivet, 2021-10-01 
Remissinstanser, Riksarkivet, 2021-10-01 
Läsinstruktioner, Riksarkivet, 2021-09-27 
Riksarkivet författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar Riksarkivets 
författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid 
framställning av allmänna handlingar Författningskommentarer, Riksarkivet, 2021-
09-30 
Konsekvensutredning, Riksarkivet, 2021-10-01 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Svar på remiss av Riksarkivets förslag till nya 
författningar 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande daterat 2022-01-20 som svar på Riksarkivets 
remiss FormatE (RA-KS 2021/18), förslag till författningar om tekniska och 
arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska handlingar 

Ärendet  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över Riksarkivets remiss om nya 
författningar om tekniska och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska 
handlingar.  

Författningsförslag RA-FS 2021:X innehåller bestämmelser som är avsedda att 
gälla för hela den offentliga sektorn, däribland kommunerna. Författningen 
behandlar tekniska krav vid skapandet av elektroniska handlingar. Tanken är att 
författningen ska tillämpas vid bland annat val av format och metoder för 
elektroniska handlingar i våra verksamheters verksamhetssystem. 

Författningsförslag RA-FS 2021:Y innehåller bestämmelser som endast gäller för 
den statliga sektorn. Bestämmelserna innebär en mer specificerad reglering av till 
exempel vilka format och metoder som används för att skapa elektroniska 
handlingar. Riksarkivets rekommenderar att även kommunala och regionala 
arkivmyndigheter meddelar egna motsvarande föreskrifter. 

Remissunderlaget är mycket omfattande samtidigt som det berör delar av den 
offentliga informationshanteringen som i många fall är väldigt komplex. Till detta 
kommer att både läsanvisningarna och författningsförslagen (med tillhörande 
bilagor) bygger på en struktur med väldigt många korsreferenser. Även denna 
struktur är omfattande och innebär till viss del betydande svårigheter att orientera 
sig i och skapa sig en helhetsbild av. Också språket upplevs på många ställen som 
komplext, krävande och svårförståeligt, även för den med erfarenhet och 
kompetens inom området. Förvaltningen ser således kritiskt på remissunderlagets 
utformning. 
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Förvaltningen ser positivt på att Riksarkivet har tagit ett samlat grepp om frågan om 
olika format och dess beständighet, men med anledning av ovanstående föreslås 
ett begränsat yttrande som i huvudsak är av övergripande karaktär. Yttrandet tar 
sin utgångspunkt i de läsanvisningar som riktats till remissinstanser med lite tid och 
resurser att besvara remissen.  

Ärendets beredning 
Yttrandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte ha några sociala och miljömässiga 
konsekvenser. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 
Yttrande, 2022-01-20 
Remiss av Riksarkivets förslag till författningar, Riksarkivet, 2021-10-01 
Remissinstanser, Riksarkivet, 2021-10-01 
Läsinstruktioner, Riksarkivet, 2021-09-27 
Riksarkivet författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar 
Riksarkivets författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
tekniska krav vid framställning av allmänna handlingar 
Författningskommentarer, Riksarkivet, 2021-09-30 
Konsekvensutredning, Riksarkivet, 2021-10-01 
 
 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Micael Mjöbäck 
Kommunarkivarie 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Riksarkivet
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         Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 
Enköpings kommun 
  
   

  

    212000-0282  kommunledningskontoret@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 
 

 Riksarkivet 

Yttrande över Riksarkivets förslag till författningar 
(FormatE) 
Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över Riksarkivets remiss om nya 
författningar om tekniska och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska 
handlingar.  

Remissunderlaget är mycket omfattande samtidigt som det berör delar av den 
offentliga informationshanteringen som i många fall är väldigt komplex. Till detta 
kommer att både läsanvisningarna och författningsförslagen (med tillhörande 
bilagor) bygger på en struktur med väldigt många korsreferenser. Även denna 
struktur är omfattande och innebär till viss del betydande svårigheter att orientera 
sig i och skapa sig en helhetsbild av. Också språket upplevs på många ställen som 
komplext, krävande och svårförståeligt, även för den med erfarenhet och 
kompetens inom området. Kommunstyrelsen ser således kritiskt på 
remissunderlagets utformning. 

Med anledning av ovanstående har kommunstyrelsen valt att lämna ett begränsat 
yttrande som i huvudsak är av övergripande karaktär. Yttrandet tar sin 
utgångspunkt i de läsanvisningar som riktats till remissinstanser med lite tid och 
resurser att besvara remissen. 

Allmänna synpunkter 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Riksarkivet har tagit ett samlat grepp om 
frågan om olika format och dess beständighet. Den genomgång av de många olika 
formaten som finns i remissunderlaget kan säkerligen vara till stöd för kommunen i 
dess fortsatta informationshanteringsarbete. 

Plattform för samarbete 
Kommunstyrelsen instämmer i det att en plattform för ett brett samarbete inom 
offentlig sektor framstår som en i sammanhanget nödvändig och därtill kritisk 
förändring, detta i synnerhet då de förändringar som föreslås omfattar 
verksamheter från hela den offentliga sektorn. Inom samarbetet bör finnas 
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möjlighet för verksamheterna att i någon form få tillgång till rådgivning samt att i 
övrigt kunna ta del av nödvändig information.  

Att det etableras möjligheter till samarbete framstår som en nödvändighet för att de 
avsedda förändringarna som underlaget lägger fram ska kunna äga rum, särskilt 
de som rör att omsätta de nya kraven i praktiken. Också det faktum att många 
verksamheter idag sannolikt har begränsad kompetens på området, och därtill 
begränsade resurser, bör tas hänsyn till vid utformandet av samarbetet. 

Författningsförslagen RA-FS 2021:X och RA-FS 2021:Y 
Eftersom att författningsförslag RA-FS 2021:X avser omfatta hela den offentliga 
sektorn, hade kommunstyrelsen velat se en avsevärt mycket tydligare och mera 
lättillgänglig beskrivning av hur ickestatliga verksamheter och arkivmyndigheter 
påverkas.  

Med hänvisning till nedanstående två stycken hade kommunstyrelsen velat se en 
tydligare och mera lättfattlig utformning av författningstexterna. 

Förslagen upplevs som svåra att navigera i, vilket till stor del beror på utformningen 
av textens många hänvisningar, dels de mellan de båda författningstexterna, dels 
de inom respektive författningstext. Detta påverkar läsningen och förståelsen 
negativt. 

De allmänna råden är väldigt utförliga och omfattande. Även om detta förstås ger 
författningen mer substans, gör rådens omfattning ibland att den övriga 
författningstexten hamnar i ’skymundan’. Detta upplevs ha en negativ påverkan på 
förståelsen och i förlängningen tillämpningen av bestämmelserna. 
Kommunstyrelsen föreslår att Riksarkivet undersöker möjligheten om delar av de 
allmänna råden istället kan publiceras i andra sammanhang. 

 

 

 

Micael Mjöbäck 
Kommunarkivarie 
Enköpings kommun 
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  Enligt sändlista  

    

   
 

Postadress: Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby  · Organisationsnr: 202100-1074 

Telefon: 010-476 70 00  ·  E-post: riksarkivet@riksarkivet.se  ·  Internet:  riksarkivet.se 

Remiss av Riksarkivets förslag till författningar 

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets 

föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska 

handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Remissen omfattar två 

författningsförslag. Ni bereds härmed tillfälle att inkomma med svar på remissen. 

Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska 

handlingar (TeK) reglerar tekniska krav på materiel och metoder för att framställa 

elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet och gäller för hela 

den offentliga sektorn. 

Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställning av 

allmänna handlingar (ArK) reglerar arkivrättsliga krav vid framställning av 

allmänna handlingar där det finns behov av arkivbeständighet. Föreskrifterna 

omfattar sådana elektroniska handlingar som blir allmänna vid eller kan bli 

allmänna efter framställning och ska eller kan komma att bevaras för all framtid 

och eventuellt överlämnas till Riksarkivet. Andra arkivmyndigheter, eller andra 

med motsvarande ansvar, måste på samma sätt ta fram egna föreskrifter för vad 

som ska gälla för allmänna handlingar, som ska bevaras för all framtid och 

eventuellt överlämnas till dem. 

Underlaget är omfattande eftersom författningskommentarerna är avsedda att 

redogöra för både bakomliggande resonemang till författningsförslaget TeK och 

utgöra ett referensverk för specifikationer. Konsekvensutredningen omfattar 

utredningsunderlaget för hela arbetet. Vägledningar kommer att tas fram i ett 

senare skede. 

För att underlätta i ert arbete med remissvaret finns läsinstruktioner som 

Riksarkivet rekommenderar att ni följer. 

Vänligen inkom med ert svar i elektronisk form senast den 31 januari 2022 till 

riksarkivet@riksarkivet.se. Ange i ämnesfältet att svaret avser FormatE, RA-KS 

2021/18. Frågor om remissen under remisstiden kan ställas till 

FormatE@riksarkivet.se. 

 

Peter Sivervall 

Avdelningschef 
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Bilagor: 

 Läsinstruktioner 

 Författningsförslag om tekniska krav (TeK) 

 Författningsförslag om arkivrättsliga krav (ArK) 

 Författningskommentarer till författningsförslag TeK 

 Konsekvensutredning till författningsförslagen 

 Förteckning över remissinstanser (sändlista) 



 
 Remissinstanser 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-10-01   1.0 1 (17) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

 

Innehållsförteckning 

1 OFFENTLIGA VERKSAMHETER ____________________________________ 2 

1.1 Myndigheter under riksdagen ______________________________________ 2 

1.2 Regeringen _____________________________________________________ 2 

1.3 Statliga myndigheters verksamhet __________________________________ 2 

1.3.1 Affärsverk ____________________________________________________________ 2 

1.3.2 AP-fonden ____________________________________________________________ 2 

1.3.3 Förvaltningsmyndigheter _________________________________________________ 2 

1.3.4 Sveriges domstolar, och Domstolsverket ____________________________________ 8 

1.4 Regionala myndigheters verksamhet ________________________________ 9 

1.5 Kommunala myndigheters verksamhet ______________________________ 9 

1.6 Enskilda organs verksamhet ______________________________________ 13 

1.7 Svenska kyrkans verksamhet _____________________________________ 13 

1.8 OSL-organs verksamhet _________________________________________ 13 

1.9 OSL-sammanslutningars verksamhet ______________________________ 15 

2 ÖVRIGA _______________________________________________________ 15 

2.1 Arkiv- och minnesinstitutioner utomlands ___________________________ 15 

2.2 Förbund _______________________________________________________ 15 

2.3 Föreningar _____________________________________________________ 15 

2.4 Företag _______________________________________________________ 16 

2.5 Individer_______________________________________________________ 16 

2.6 Institut ________________________________________________________ 16 

2.7 Lärosäten _____________________________________________________ 16 

2.8 Råd ___________________________________________________________ 16 

2.9 Samverkan ____________________________________________________ 17 

2.10 Stiftelse _______________________________________________________ 17 
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1 OFFENTLIGA VERKSAMHETER 

1.1 Myndigheter under riksdagen 

1. Riksdagens arvodesnämnd 

2. Riksdagens ombudsmän 

3. Riksdagsförvaltningen 

4. Riksrevisionen 

5. Sveriges riksbank 

1.2 Regeringen 

1. Regeringskansliets förvaltningsavdelning1 

1.3 Statliga myndigheters verksamhet 

1.3.1 Affärsverk 

1. Luftfartsverket 

2. Sjöfartsverket 

3. Svenska kraftnät 

1.3.2 AP-fonden 

1. Första AP-fonden 

2. Andra AP-fonden 

3. Tredje AP-fonden 

4. Fjärde AP-fonden 

5. Sjätte AP-fonden 

6. Sjunde AP-fonden 

1.3.3 Förvaltningsmyndigheter

1. Alkoholsortimentsnämnden 

2. Allmänna reklamationsnämnden 

                                                
1  Avsedd att omfatta dels Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, För-

valtningsavdelningen, Infrastrukturdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljödeparte-
mentet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Utri-
kesdepartementet, dels svenska utlandsmyndigheter. 

3. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och 

sjukvård 

4. Arbetsförmedlingen 



 
 Remissinstanser 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-10-01   1.0 3 (17) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

 

5. Arbetsgivarverket 

6. Arbetsmiljöverket 

7. Arvsfondsdelegationen 

8. Barnombudsmannen 

9. Blekinge tekniska högskola 

10. Bokföringsnämnden 

11. Bolagsverket 

12. Boverket 

13. Brottsförebyggande rådet 

14. Brottsoffermyndigheten 

15. Centrala djurförsöksetiska nämnden 

16. Centrala studiestödsnämnden 

17. Delegationen för folkrättslig granskning 

av vapenprojekt2 

18. Delegationen mot segregation 

19. Diskrimineringsombudsmannen 

20. Domarnämnden 

21. E-hälsomyndigheten 

22. Ekobrottsmyndigheten 

23. Ekonomistyrningsverket 

24. Elsäkerhetsverket 

25. Energimarknadsinspektionen 

26. Etikprövningsmyndigheten 

27. Exportkreditnämnden 

28. Fastighetsmäklarinspektionen 

29. Fideikommissnämnden 

30. Finansinspektionen 

31. Finanspolitiska rådet 

32. Folke Bernadotteakademin 

                                                
2  Ingen e-post. 
3  Ingen e-post. 
 

33. Folkhälsomyndigheten 

34. Forskarskattenämnden 

35. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd 

36. Forskningsrådet för miljö areella 

näringar och samhällsbyggande 

37. Fortifikationsverket 

38. Forum för levande historia 

39. Försvarets materielverk 

40. Försvarets radioanstalt 

41. Försvarshögskolan 

42. Försvarsmakten 

43. Försäkringskassan 

44. Gentekniknämnden 

45. Granskningsnämnden för 

försvarsuppfinningar3 

46. Gymnastik- och idrottshögskolan 

47. Göteborgs universitet 

48. Harpsundsnämnden 

49. Havs- och vattenmyndigheten 

50. Hälso- & sjukvårdens ansvarsnämnd 

51. Högskolan dalarna 

52. Högskolan i Borås 

53. Högskolan i Gävle 

54. Högskolan i Halmstad 

55. Högskolan i Kristianstad 

56. Högskolan i Skövde 

57. Högskolan väst 

58. Högskolans avskiljandenämnd 
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59. ILO-kommittén 

60. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring 

61. Inspektionen för socialförsäkringen 

62. Inspektionen för strategiska produkter 

63. Inspektionen för vård och omsorg 

64. Institutet för arbetsmarknads-och 

utbildningspolitisk utvärdering 

65. Institutet för rymdfysik 

66. Institutet för språk och folkminnen 

67. Integritetsskyddsmyndigheten 

68. Justitiekanslern 

69. Jämställdhetsmyndigheten 

70. Kammarkollegiet 

71. Karlstads universitet 

72. Karolinska institutet 

73. Kemikalieinspektionen 

74. Klimatpolitiska rådet 

75. Kommerskollegium 

76. Konjunkturinstitutet 

77. Konkurrensverket 

78. Konstfack 

79. Konstnärsnämnden 

80. Konsumentverket 

81. Krigsförsäkringsnämnden4 

                                                
4  Ingen e-post. 
5  Genom Kävlinge kommun. 
6  Genom Östhammars kommun. 
7  Genom Oskarshamns kommun. 
8  Genom Varbergs kommun. 
9  Genom Nyköpings kommun. 
 
 
 
 
 

82. Kriminalvården 

83. Kronofogdemyndigheten 

84. Kungliga biblioteket 

85. Kungliga konsthögskolan 

86. Kungliga musikhögskolan 

87. Kungliga tekniska högskolan 

88. Kustbevakningen 

89. Kärnavfallsfonden 

90. Lagrådet 

91. Lantmäteriet 

92. Linköpings universitet 

93. Linnéuniversitetet 

94. Livsmedelsverket 

95. Lokala säkerhetsnämnden vid 

Barsebäck5 

96. Lokala säkerhetsnämnden vid 

Forsmark6 

97. Lokala säkerhetsnämnden vid 

Oskarshamn7 

98. Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals8 

99. Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik9 

100. Luleå tekniska universitet 

101. Lunds universitet 

102. Läkemedelsverket 
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103. Länsstyrelsen i Blekinge län 

104. Länsstyrelsen i Dalarnas län 

105. Länsstyrelsen i Gotlands län 

106. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

107. Länsstyrelsen i Hallands län 

108. Länsstyrelsen i Jämtlands län 

109. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

110. Länsstyrelsen i Kalmar län 

111. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

112. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

113. Länsstyrelsen i Skåne län 

114. Länsstyrelsen i Stockholms län 

115. Länsstyrelsen i Södermanlands län 

116. Länsstyrelsen i Uppsala län 

117. Länsstyrelsen i Värmlands län 

118. Länsstyrelsen i Västerbottens län 

119. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

120. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

121. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

122. Länsstyrelsen i Örebro län 

123. Länsstyrelsen i Östergötlands län 

124. Malmö universitet 

125. Medlingsinstitutet 

126. Migrationsverket 

127. Mittuniversitetet 

128. Moderna museet 

129. Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

130. Myndigheten för delaktighet 

131. Myndigheten för digital förvaltning 

                                                
10  Genom enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, Arbetsmarknadsdepartementet. 

132. Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd 

133. Myndigheten för kulturanalys 

134. Myndigheten för press, radio och tv 

135. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

136. Myndigheten för stöd till trossamfund 

137. Myndigheten för tillgängliga medier 

138. Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser 

139. Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor 

140. Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 

141. Myndigheten för yrkeshögskolan 

142. Mälardalens högskola 

143. Nationalmuseum 

144. Naturhistoriska riksmuseet 

145. Naturvårdsverket 

146. Nordiska Afrikainstitutet 

147. Notarienämnden 

148. Nämnden för hemslöjdsfrågor 

149. Nämnden för prövning av oredlighet i 

forskning 

150. Nämnden för 

styrelserepresentationsfrågor10 

151. Nämnden mot diskriminering 

152. Oljekrisnämnden 

153. Patent- och registreringsverket 

154. Patentombudsnämnden 
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155. Pensionsmyndigheten 

156. Polarforskningssekretariatet 

157. Polismyndigheten 

158. Post- och telestyrelsen 

159. Regeringskansliet 

160. Revisorsinspektionen 

161. Riksantikvarieämbetet 

162. Riksarkivet 

163. Riksgäldskontoret 

164. Riksvärderingsnämnden11 

165. Rymdstyrelsen 

166. Rättshjälpsmyndigheten 

167. Rättshjälpsnämnden 

168. Rättsmedicinalverket 

169. Sameskolstyrelsen 

170. Sametinget 

171. Sida 

172. Skatterättsnämnden 

173. Skatteverket 

174. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 

175. Skogsstyrelsen 

176. Skolforskningsinstitutet 

177. Skolväsendets överklagandenämnd 

178. Socialstyrelsen 

179. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

180. Spelinspektionen 

                                                
11  Ingen e-post. 
12  Genom enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, Arbetsmarknadsdepartementet. 
13  Genom Kammarkollegiet. 
 
 
 
 

181. Statens ansvarsnämnd 

182. Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering 

183. Statens centrum för arkitektur och 

design 

184. Statens energimyndighet 

185. Statens fastighetsverk 

186. Statens försvarshistoriska museer 

187. Statens geotekniska institut 

188. Statens haverikommission 

189. Statens historiska museer 

190. Statens inspektion för 

försvarsunderrättelseverksamheten 

191. Statens institutionsstyrelse 

192. Statens jordbruksverk 

193. Statens konstråd 

194. Statens kulturråd 

195. Statens maritima och transporthistoriska 

museer 

196. Statens medieråd 

197. Statens museer för världskultur 

198. Statens musikverk 

199. Statens nämnd för arbetstagares 

uppfinningar12 

200. Statens servicecenter 

201. Statens skaderegleringsnämnd13 
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202. Statens skolinspektion 

203. Statens skolverk 

204. Statens tjänstepensions- och 

grupplivnämnd 

205. Statens tjänstepensionsverk 

206. Statens veterinärmedicinska anstalt 

207. Statens väg- och 

transportforskningsinstitut 

208. Statens överklagandenämnd 

209. Statistiska centralbyrån 

210. Statskontoret 

211. Stockholms konstnärliga högskola 

212. Stockholms universitet 

213. Strålsäkerhetsmyndigheten 

214. Styrelsen för ackreditering och teknisk 

kontroll 

215. Styrelsen för samefonden14 

216. Svenska ESF-rådet 

217. Svenska FAO-kommittén 

218. Svenska institutet 

219. Svenska institutet för europapolitiska 

studier 

220. Sveriges författarfond 

221. Sveriges geologiska undersökning 

222. Sveriges lantbruksuniversitet 

223. Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 

                                                
14  Genom Sametinget. 
15  Ingen e-post. 
 
 

224. Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden 

225. Säkerhetspolisen 

226. Södertörns högskola 

227. Tandvårds-och 

läkemedelsförmånsverket 

228. Tillväxtverket 

229. Totalförsvarets forskningsinstitut 

230. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 

231. Trafikanalys 

232. Trafikverket 

233. Transportstyrelsen 

234. Tullverket 

235. Umeå universitet 

236. Universitets- och högskolerådet 

237. Universitetskanslersämbetet 

238. Upphandlingsmyndigheten 

239. Uppsala universitet 

240. Utrikesförvaltningens 

antagningsnämnd15 

241. Valmyndigheten 

242. Verket för innovationssystem 

243. Vetenskapsrådet 

244. Åklagarmyndigheten 

245. Örebro universitet 

246. Överklagandenämnden för etikprövning 

247. Överklagandenämnden för högskolan 
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248. Överklagandenämnden för 

nämndemannauppdrag 

249. Överklagandenämnden för studiestöd 

1.3.4 Sveriges domstolar, och Domstolsverket 

1. Arbetsdomstolen 

2. Domstolsverket 

3. Försvarsunderrättelse-

domstolen 

4. Alingsås tingsrätt 

5. Attunda tingsrätt 

6. Blekinge tingsrätt 

7. Borås tingsrätt 

8. Eksjö tingsrätt 

9. Eskilstuna tingsrätt 

10. Falu tingsrätt 

11. Förvaltningsrätten i 

Falun 

12. Förvaltningsrätten i 

Göteborg och 

migrationsdoms 

13. Förvaltningsrätten i 

Härnösand 

14. Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

15. Förvaltningsrätten i 

Karlstad 

16. Förvaltningsrätten i 

Linköping 

17. Förvaltningsrätten i 

Luleå och 

migrationsdomstol 

18. Förvaltningsrätten i 

Malmö 

19. Förvaltningsrätten i 

Stockholm och 

migrationsdom 

20. Förvaltningsrätten i 

Umeå 

21. Förvaltningsrätten i 

Uppsala 

22. Förvaltningsrätten i 

Växjö 

23. Gotlands tingsrätt 

24. Gällivare tingsrätt 

25. Gävle tingsrätt 

26. Göta hovrätt 

27. Göteborgs tingsrätt 

28. Halmstads tingsrätt 

29. Haparanda tingsrätt 

30. Helsingborgs tingsrätt 

31. Hovrätten för nedre 

Norrland 

32. Hovrätten för västra 

Sverige 

33. Hovrätten för övre 

Norrland 

34. Hovrätten över Skåne 

och Blekinge 

35. Hudiksvalls tingsrätt 

36. Hyres och 

arrendenämnden i 

Göteborg 

37. Hyres och 

arrendenämnden i 

Jönköping 

38. Hyres och 

arrendenämnden i 

Linköping 

39. Hyres och 

arrendenämnden i 

Stockholm 

40. Hyres och 

arrendenämnden i 

Sundsvall 

41. Hyres och 

arrendenämnden i 

Umeå 

42. Hyres och 

arrendenämnden i 

Västerås 

43. Hyres och 

arrendenämnden i 

Malmö 

44. Hässleholms tingsrätt 

45. Högsta domstolen 

46. Högsta 

förvaltningsdomstolen 
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47. Jönköpings tingsrätt 

48. Kalmar tingsrätt 

49. Kammarrätten i 

Göteborg 

50. Kammarrätten i 

Jönköping 

51. Kammarrätten i 

Stockholm och 

migrations-

överdomstolen 

52. Kammarrätten i 

Sundsvall 

53. Kristianstads tingsrätt 

54. Linköpings tingsrätt 

55. Luleå tingsrätt 

56. Lunds tingsrätt 

57. Lycksele tingsrätt 

58. Malmö tingsrätt 

59. Mora tingsrätt 

60. Nacka tingsrätt 

61. Norrköpings tingsrätt 

62. Norrtälje tingsrätt 

63. Nyköpings tingsrätt 

64. Skaraborgs tingsrätt 

65. Skellefteå tingsrätt 

66. Solna tingsrätt 

67. Stockholms tingsrätt 

och patent och 

marknadsdom 

68. Sundsvalls tingsrätt 

69. Svea hovrätt o mark o 

miljö och patent 

70. Södertälje tingsrätt 

71. Södertörns tingsrätt 

72. Uddevalla tingsrätt 

73. Umeå tingsrätt 

74. Uppsala tingsrätt 

75. Varbergs tingsrätt 

76. Vänersborgs tingsrätt 

och mark och 

miljödomstol 

77. Värmlands tingsrätt 

78. Västmanlands tingsrätt 

79. Växjö tingsrätt och 

mark och miljödomstol 

80. Ystads tingsrätt 

81. Ångermanlands 

tingsrätt 

82. Örebro tingsrätt 

83. Östersunds tingsrätt 

och mark och 

miljödomstol 

1.4 Regionala myndigheters verksamhet 

1. Region Blekinge 

2. Region Dalarna 

3. Region Gotland 

4. Region Gävleborg 

5. Region Halland 

6. Region Jämtland 

Härjedalen 

7. Region Jönköpings 

län 

8. Region Kalmar län 

9. Region Kronoberg 

10. Region Norrbotten 

11. Region Skåne 

12. Region Stockholm 

13. Region Sörmland 

14. Region Uppsala 

15. Region Värmland 

16. Region Västerbotten 

17. Region 

Västernorrland 

18. Region Västmanland 

19. Region Örebro län 

20. Region Östergötland 

21. Västra 

Götalandsregionen 

1.5 Kommunala myndigheters verksamhet 

1. Ale kommun 

2. Alingsås kommun 

3. Alvesta kommun 

4. Aneby kommun 

5. Arboga kommun 

6. Arjeplogs kommun 
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7. Arvidsjaurs kommun 

8. Arvika kommun 

9. Askersunds kommun 

10. Avesta kommun 

11. Bengtsfors kommun 

12. Bergs kommun 

13. Bjurholms kommun 

14. Bjuvs kommun 

15. Bodens kommun 

16. Bollebygds kommun 

17. Bollnäs kommun 

18. Borgholms kommun 

19. Borlänge kommun 

20. Borås stad 

21. Botkyrka kommun 

22. Boxholms kommun 

23. Bromölla kommun 

24. Bräcke kommun 

25. Burlövs kommun 

26. Båstads kommun 

27. Dals-Eds kommun 

28. Danderyds kommun 

29. Degerfors kommun 

30. Dorotea kommun 

31. Eda kommun 

32. Ekerö kommun 

33. Eksjö kommun 

34. Emmaboda kommun 

35. Enköpings kommun 

36. Eskilstuna kommun 

37. Eslövs kommun 

38. Essunga kommun 

39. Fagersta kommun 

40. Falkenbergs kommun 

41. Falköpings kommun 

42. Falu kommun 

43. Filipstads kommun 

44. Finspångs kommun 

45. Flens kommun 

46. Forshaga kommun 

47. Färgelanda kommun 

48. Gagnefs kommun 

49. Gislaveds kommun 

50. Gnesta kommun 

51. Gnosjö kommun 

52. Grums kommun 

53. Grästorps kommun 

54. Gullspångs kommun 

55. Gällivare kommun 

56. Gävle kommun 

57. Göteborgs stad 

58. Götene kommun 

59. Habo kommun 

60. Hagfors kommun 

61. Hallsbergs kommun 

62. Hallstahammars 

kommun 

63. Halmstads kommun 

64. Hammarö kommun 

65. Haninge kommun 

66. Haparanda stad 

67. Heby kommun 

68. Hedemora kommun 

69. Helsingborgs stad 

70. Herrljunga kommun 

71. Hjo kommun 

72. Hofors kommun 

73. Huddinge kommun 

74. Hudiksvalls kommun 

75. Hultsfreds kommun 

76. Hylte kommun 

77. Hällefors kommun 

78. Härjedalens kommun 

79. Härnösands kommun 

80. Härryda kommun 

81. Hässleholms kommun 

82. Håbo kommun 

83. Höganäs kommun 

84. Högsby kommun 

85. Hörby kommun 

86. Höörs kommun 

87. Jokkmokks kommun 

88. Järfälla kommun 

89. Jönköpings kommun 

90. Kalix kommun 

91. Kalmar kommun 

92. Karlsborgs kommun 

93. Karlshamns kommun 

94. Karlskoga kommun 

95. Karlskrona kommun 

96. Karlstads kommun 

97. Katrineholms 

kommun 

98. Kils kommun 

99. Kinda kommun 

100. Kiruna kommun 
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101. Klippans kommun 

102. Knivsta kommun 

103. Kramfors kommun 

104. Kristianstads kommun 

105. Kristinehamns 

kommun 

106. Krokoms kommun 

107. Kumla kommun 

108. Kungsbacka kommun 

109. Kungsörs kommun 

110. Kungälvs kommun 

111. Kävlinge kommun 

112. Köpings kommun 

113. Laholms kommun 

114. Landskrona stad 

115. Laxå kommun 

116. Lekebergs kommun 

117. Leksands kommun 

118. Lerums kommun 

119. Lessebo kommun 

120. Lidingö stad 

121. Lidköpings kommun 

122. Lilla Edets kommun 

123. Lindesbergs kommun 

124. Linköpings kommun 

125. Ljungby kommun 

126. Ljusdals kommun 

127. Ljusnarsbergs 

kommun 

128. Lomma kommun 

129. Ludvika kommun 

130. Luleå kommun 

131. Lunds kommun 

132. Lycksele kommun 

133. Lysekils kommun 

134. Malmö stad 

135. Malung-Sälens 

kommun 

136. Malå kommun 

137. Mariestads kommun 

138. Markaryds kommun 

139. Marks kommun 

140. Melleruds kommun 

141. Mjölby kommun 

142. Mora kommun 

143. Motala kommun 

144. Mullsjö kommun 

145. Munkedals kommun 

146. Munkfors kommun 

147. Mölndals stad 

148. Mönsterås kommun 

149. Mörbylånga kommun 

150. Nacka kommun 

151. Nora kommun 

152. Norbergs kommun 

153. Nordanstigs kommun 

154. Nordmalings kommun 

155. Norrköpings kommun 

156. Norrtälje kommun 

157. Norsjö kommun 

158. Nybro kommun 

159. Nykvarns kommun 

160. Nyköpings kommun 

161. Nynäshamns 

kommun 

162. Nässjö kommun 

163. Ockelbo kommun 

164. Olofströms kommun 

165. Orsa kommun 

166. Orust kommun 

167. Osby kommun 

168. Oskarshamns 

kommun 

169. Ovanåkers kommun 

170. Oxelösunds kommun 

171. Pajala kommun 

172. Partille kommun 

173. Perstorps kommun 

174. Piteå kommun 

175. Ragunda kommun 

176. Region Gotland 

177. Robertsfors kommun 

178. Ronneby kommun 

179. Rättviks kommun 

180. Sala kommun 

181. Salems kommun 

182. Sandvikens kommun 

183. Sigtuna kommun 

184. Simrishamns 

kommun 

185. Sjöbo kommun 

186. Skara kommun 

187. Skellefteå kommun 

188. Skinnskattebergs 

kommun 
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189. Skurups kommun 

190. Skövde kommun 

191. Smedjebackens 

kommun 

192. Sollefteå kommun 

193. Sollentuna kommun 

194. Solna stad 

195. Sorsele kommun 

196. Sotenäs kommun 

197. Staffanstorps 

kommun 

198. Stenungsunds 

kommun 

199. Stockholms stad 

200. Storfors kommun 

201. Storumans kommun 

202. Strängnäs kommun 

203. Strömstads kommun 

204. Strömsunds kommun 

205. Sundbybergs stad 

206. Sundsvalls kommun 

207. Sunne kommun 

208. Surahammars 

kommun 

209. Svalövs kommun 

210. Svedala kommun 

211. Svenljunga kommun 

212. Säffle kommun 

213. Säters kommun 

214. Sävsjö kommun 

215. Söderhamns kommun 

216. Söderköpings 

kommun 

217. Södertälje kommun 

218. Sölvesborgs kommun 

219. Tanums kommun 

220. Tibro kommun 

221. Tidaholms kommun 

222. Tierps kommun 

223. Timrå kommun 

224. Tingsryds kommun 

225. Tjörns kommun 

226. Tomelilla kommun 

227. Torsby kommun 

228. Torsås kommun 

229. Tranemo kommun 

230. Tranås kommun 

231. Trelleborgs kommun 

232. Trollhättans stad 

233. Trosa kommun 

234. Tyresö kommun 

235. Täby kommun 

236. Töreboda kommun 

237. Uddevalla kommun 

238. Ulricehamns kommun 

239. Umeå kommun 

240. Upplands Väsby 

kommun 

241. Upplands-Bro 

kommun 

242. Uppsala kommun 

243. Uppvidinge kommun 

244. Vadstena kommun 

245. Vaggeryds kommun 

246. Valdemarsviks 

kommun 

247. Vallentuna kommun 

248. Vansbro kommun 

249. Vara kommun 

250. Varbergs kommun 

251. Vaxholms stad 

252. Vellinge kommun 

253. Vetlanda kommun 

254. Vilhelmina kommun 

255. Vimmerby kommun 

256. Vindelns kommun 

257. Vingåkers kommun 

258. Vänersborgs kommun 

259. Vännäs kommun 

260. Värmdö kommun 

261. Värnamo kommun 

262. Västerviks kommun 

263. Västerås stad 

264. Växjö kommun 

265. Vårgårda kommun 

266. Ydre kommun 

267. Ystads kommun 

268. Älmhults kommun 

269. Älvdalens kommun 

270. Älvkarleby kommun 

271. Älvsbyns kommun 

272. Ängelholms kommun 

273. Åmåls kommun 

274. Ånge kommun 

275. Åre kommun 
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276. Årjängs kommun 

277. Åsele kommun 

278. Åstorps kommun 

279. Åtvidabergs kommun 

280. Öckerö kommun 

281. Ödeshögs kommun 

282. Örebro kommun 

283. Örkelljunga kommun 

284. Örnsköldsviks 

kommun 

285. Östersunds kommun 

286. Österåkers kommun 

287. Östhammars kommun 

288. Östra Göinge 

kommun 

289. Överkalix kommun 

290. Övertorneå kommun 

1.6 Enskilda organs verksamhet 

Inga 

1.7 Svenska kyrkans verksamhet 

1. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar 

1.8 OSL-organs verksamhet 

1. Besiktningsorgan16 

2. Chalmers tekniska högskola aktiebolag 

3. Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete17 

4. Folkbildningsförbundet 

5. Folkbildningsrådet 

6. Frökontrollen Mellansverige Aktiebolag 

7. Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige 

8. Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation 

9. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

10. Handelshögskolan i Stockholm 

11. Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping aktiebolag 

12. Högskolan i Jönköping Service aktiebolag 

13. Ingenjörshögskolan i Jönköping aktiebolag 

14. Internationella Handelshögskolan i Jönköping aktiebolag 

15. Kungliga Svenska Aeroklubben 

                                                
16  Genom Swedac. 
17  Genom Bolagsverket. 
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16. Länsbildningsförbunden18 

17. Musikaliska akademien 

18. Notarius publicus19 

19. Officiella veterinärer20 

20. Posten Aktiebolag21 

21. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag22 

22. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 

23. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa 

24. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 

25. Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet 

26. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 

27. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 

28. Stiftelsen för strategisk forskning 

29. Stiftelsen högskolan i Jönköping 

30. Stiftelsen Nordiska museet 

31. Stiftelsen Norrlandsfonden 

32. Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

33. Stiftelsen Svenska institutet 

34. Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden 

35. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna23 

36. Swedfund International AB 

37. Svenska institutet i Rom 

38. Svenskt Friluftsliv 

                                                
18  Enligt Studieförbunden finns det 20 länsbildningsförbund: Bildningsförbundet Mittnorrland, Bildningsförbundet 

Östergötland, Blekinge läns bildningsförbund, Dalarnas bildningsförbund, Folkbildarna i Värmland, Folkbild-
ning Västerbotten, Gotlands bildningsförbund, Gävleborgs bildningsförbund, Hallands bildningsförbund, Jön-
köpings läns bildningsförbund, Kalmar läns bildningsförbund, Kronobergs läns bildningsförbund, Länsbild-
ningsförbundet Sörmland, Norrbottens Bildningsförbund (ingen e-post), Skånes studieförbund i samverkan, 
Stockholms Läns Bildningsförbund, Uppsala Läns Bildningsförbund, Västmanlands länsbildningsförbund, Väs-
tra Götalands Bildningsförbund, Örebro läns bildningsförbund. 

19  Genom Länsstyrelserna. 
20  Genom Jordbruksverket. 
21  Ingen e-post. 
22  Ingen e-post. 
23  Ingen fungerande e-post. 
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39. Sveriges A-kassor 

40. Sveriges författarförbund 

41. Sveriges Riksidrottsförbund 

42. Synskadades Riksförbund 

43. Tekniska museet 

44. WHO Collaborating Center on International Drug Monitoring 

1.9 OSL-sammanslutningars verksamhet 

1. Adda (tidigare SKL Kommentus) 

2. Inera 

3. Sydarkivera 

2 ÖVRIGA 

2.1 Arkiv- och minnesinstitutioner utomlands 

Endast för kännedom till de nationella arkiven: 

1. Danmark 

2. Finland 

3. Norge 

4. Island 

2.2 Förbund 

1. Sveriges Standardiseringsförbund 

2.3 Föreningar 

1. Centrum för näringslivshistoria 

2. Dataföreningen i Sverige 

3. Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 

4. Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige (Open Source Sweden) 

5. Näringslivets arkivråd 

6. Sambruk 

7. Svensk Elstandard 

8. Svenska Arkivförbundet 

9. Svenska föreningen för IT & Juridik 
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10. Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen 

11. Svenska institutet för standarder 

12. Svenskt Näringsliv 

13. Sveriges kommuner och regioner 

14. Teknikföretagen i Sverige 

15. Tjänstemäns & akademikers arkiv 

2.4 Företag 

Inga 

2.5 Individer 

Inga 

2.6 Institut 

1. Institutet för rättsinformatik 

2.7 Lärosäten 

1. Blekinge tekniska 

högskola 

2. Chalmers tekniska 

högskola 

3. Försvarshögskolan 

4. Gymnastik- och 

idrottshögskolan 

5. Göteborgs universitet 

6. Handelshögskolan i 

Stockholm 

7. Högskolan Dalarna 

8. Högskolan 

Kristianstad 

9. Högskolan Väst 

10. Högskolan i Borås 

11. Högskolan i Gävle 

12. Högskolan i Halmstad 

13. Högskolan i Skövde 

14. Karlstads universitet 

15. Karolinska institutet 

16. Kungl. Tekniska 

högskolan 

17. Linköpings universitet 

18. Linnéuniversitetet 

19. Luleå tekniska 

universitet 

20. Lunds universitet 

21. Malmö universitet 

22. Mittuniversitetet 

23. Mälardalens högskola 

24. Stiftelsen Högskolan i 

Jönköping 

25. Stockholms 

universitet 

26. Sveriges 

lantbruksuniversitet 

27. Södertörns högskola 

28. Umeå universitet 

29. Uppsala universitet 

30. Örebro universitet 

2.8 Råd 

1. Digitaliseringsrådet 
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2.9 Samverkan 

1. Digisam 

2. E-arkivcentrum Dalarna24 

3. eSam 

4. eSamverkan 

5. R7e-arkiv 

6. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågorna 

7. SkånErkiv 

8. Vision e-hälsa 2025 

2.10 Stiftelse 

1. Stiftelsen för rättsinformation 

 

                                                
24  Genom Säters kommun. 
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1 UNDERLAGET TILL REMISS 

Underlaget till remissen består av: 

– Dessa läsinstruktioner 

– Ett missiv 

– Förteckning över remissinstanser 

– Författningsförslag om tekniska krav (TeK) 

– Författningsförslag om arkivrättsliga krav (ArK) 

– Författningskommentarer till författningsförslag TeK 

– Konsekvensutredning till författningsförslagen 

Samtliga dokument med undantag för missivet och förteckningen över remissinstanser kan hämtas 
från Riksarkivets webbplats https://riksarkivet.se/rafs/remiss/. 
 
Om inget annat anges är resonemang, slutsatser och förslag utredarens (Benjamin Yousefi) egna. 
Riksarkivet kan ta ställning till underlaget först efter en genomgång av yttranden från remissen. 
Remissinstanserna, och allmänheten, bereds därför tillfälle att inkomma med yttrande över under-
laget, vilka kommer att ligga till grund för att lämna ett slutligt förslag till Riksarkivet. 
 
 
  

https://riksarkivet.se/rafs/remiss/
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2 SAMMANFATTNING 

2.1 Författningsförslagen 

Remissen avser specifikt två författningsförslag: 

– Förslag till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elek-
troniska handlingar (TeK) 

– Förslag till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställningen 
av allmänna handlingar (ArK) 

Båda författningsförslagen är resultatet av ett arbete som bedrivits under benämningen FormatE, 
ursprungligen ett forsknings- och utvecklingsprojekt. I Figur 1 illustreras relationen mellan författ-
ningsförslagen, mellan dem och verksamhetens behov och krav, och personer som ska tillämpa 
kraven. 
 
Det första förslaget, TeK, omfattar elektroniska handlingar som framställs hos offentliga verksamhet-
er. Författningsförslaget omfattar hela den offentliga sektorn och innehåller föreskrifter som reglerar 
tekniska krav på materiel och metoder för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till be-
hovet av beständighet. Det vill säga, att handlingar är eller har förutsättningar för att bli arkivbestän-
diga. 
 
Det andra förslaget, ArK, omfattar sådana elektroniska handlingar som blir allmänna vid framställ-
ning eller kan bli allmänna efter framställning, och ska eller kan komma att bevaras för all framtid, 
och eventuellt överlämnas till Riksarkivet. Andra arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande 
ansvar, måste på samma sätt ta fram egna föreskrifter för vad som ska gälla för allmänna handlingar 
som ska bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas till dem. 
 
Författningsförslagen ändrar och påverkar inte RA-FS 2009:1. Arkiveringen av handlingar, däribland 
strategi för bevarande, och deras arkivvård, regleras fortfarande av RA-FS 2009:1. 
 

 

Figur 1 Från konsekvensutredningen (a. 2.4.7) Urvalet av materiel och metoder. Författningsförslaget TeK avgränsar 

urvalet av materiel och metoder som är lämpliga för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av 
beständighet. En arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar, kan föreskriva ytterligare avgränsningar och preci-
sera krav på användningen av materiel och metoder för dels allmänna handlingar som ska eller kan komma att bevaras 
för all framtid, dels verksamheter som ska eller kan komma överlämna allmänna handlingar till dem. För Riksarkivet kom-
mer sådana krav uttryck i författningsförslaget ArK. En verksamhet måste sedan koppla urvalet av materiel och metoder 

RA-FS TeK

• Urval av lämpliga 
materiel och metoder för 
elektroniska handlingars 
beständighet för olika fall

• ”Utbudet”

• ”Lämpligt för 
beständighet”

Arkivmyndigheten eller 
motsvarande ansvarig

ArK

• Urval av alla lämpliga 
materiel och metoder för 
allmänna handlingars 
arkivbeständighet

• Eventuellt, som ska 
användas.

• ”Lämpligt för 
arkivbeständighet”

Verksamhetens krav

Tillämpningsregler

"VeK"

• Urval av alla lämpliga 
materiel och metoder för 
verksamhetens behov och 
krav

• (funktionellt skick)

• Som ska användas.

• ”Lämpligt för 
verksamheten”

Individ

• Urval av materiel och 
metoder lämpliga i ett 
ärende

• Som används.

• ”Lämpligt för det enskilda 
fallet”
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till sina förutsättningar och omständigheter för att kunna uppfylla sina behov och krav. Det är slutligen individer i verksam-
heten som eventuellt gör de sista valen av format och inställningar för handlingar i det enskilda fallet. För fall arkivmyndig-
heten eller annan med motsvarande ansvar inte har utfärdat några arkivrättsliga krav gäller urvalet i TeK. Det sistnämnda 
illustreras med de två prickade pilarna. 

2.2 Nyckelpunkter 

2.2.1 Sammanfattning av nyckelpunkter i underlaget och utredningen 

 Underlaget som skickas ut på remiss är inte en vägledning. Författningskommentarerna är av-
sedda att dels redogöra för bakomliggande resonemang till författningsförslaget TeK, dels vara 
ett referensverk för specifikationer. Konsekvensutredningen är utredningsunderlaget för hela 
arbetet. Det finns arbetsunderlag till vägledningar, men det arbetet måste för närvarande invänta 
att författningsförslagen fastställs innan det kan återupptas. 

 Författningskommentarerna och konsekvensutredningen är vad som brukar benämnas ”levande 
dokument”. Det vill säga, att dokumenten fortlöpande ses över och justeras. Det är för närvaran-
de författningskommentarerna som kontinuerligt uppdateras, dels i och med omvärldsbevakning-
en av specifikationer, dels för att resultatet av utredningar av specifikationer förs i författnings-
kommentarerna. Författningsförslagen är avsedda uppdateras regelbundet med jämna mellan-
rum, men inte lika snabbt. Till exempel, en revidering per år eller vartannat år. 

 Det är förväntat att de avsedda förändringarna kommer att ta tid att förverkligas. De närmaste 5 
åren efter att författningsförslagen träder ikraft antas främst behöva fokusera på att förankra 
föreskrifterna. Det kommer sedan att ta tid innan verksamheter börjar anpassa sig till förslagen. 
Till exempel, när det är dags att uppdatera eller införskaffa nya ”IT-system”. 

 Ett påtagligt problem i nuläget är utbudet av kvalificerad arbetskraft inom IT på den svenska 
arbetsmarknaden. Problemet har påverkat, och antas påverka offentliga sektorn alltmer fram-
över. Utredningen inför termen ”kunskaps-interoperabilitet” för att hänvisa till en av de nyttor som 
de avsedda förändringarna kan medföra. Till exempel, genom att utgå från gemensamma mater-
iel och metoder kan dels verksamheter dela med sig av utvecklingsinsatser och erfarenheter, 
dels personer med utbildning och erfarenhet i en verksamhet tillgodogöra sig den i en annan 
verksamhet. Med andra ord, en av nyttorna med standardisering. 

 Författningsförslaget TeK avser att reglera vad som är lämpligt för beständighet i allmänhet (ob-
jektiva krav). Detta bedöms utifrån kriterier för vad som krävs för att med tiden koda och avkoda 
ett format. Vad som krävs av en arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar, för att 
koda eller avkoda ett format bestäms utifrån deras förutsättningar och omständigheter (subjekti-
va krav). Det betyder att vissa krav hos arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, 
kan motsäga de allmänna kraven. Sådana motsägelser ses som en positiv utveckling eftersom 
det dels tillåter viss dynamik, dels kräver att val av materiel och metoder motiveras, både hos 
verksamheter, arkivmyndigheter (subjektiva kraven), och Riksarkivet (objektiva kraven). 

2.2.2 Väsentliga skillnader med förslagen från tidigare arbeten inom området 

 Utredningen instämmer inte med den återkommande uppfattningen om att arkivering är något 
som kan göras senare, och att det då är tillräckligt att konvertera elektroniska handlingar till ett 
”arkivformat” som ”ger” någon form av ”arkivbeständighet” för ett visst antal år innan de blir 
”föråldrade”, eller liknande resonemang. Utredningen betonar istället att arkivering bör ses som 
en del av verksamhetens arbetsflöde redan vid framställning av elektroniska handlingar, och att 
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lämpligheten av materiel och metoder för beständighet och arkivbeständighet är beroende av 
tekniska förutsättningar respektive arkivrättsliga värderingar. Det förra avser vad som krävs för 
att koda, avkoda tekniska skick – format och program – till den form och funktion som ger ett 
innehåll som enligt det senare har betydelse för människor – det funktionella skicket. 

 Utgångspunkten är att elektroniska handlingar kan framställas med ett större utbud av materiel 
och metoder, men när de blir allmänna ska åtminstone en representation av den allmänna hand-
lingen följa ArK. 

 Utredningen ansluter sig inte till påståendet att den ”tekniska utvecklingen går för fort” eller att 
”format blir föråldrade” som tillräcklig godtagbar förklaring till de problem som finns inom områd-
et. Utredningen gör istället ett annat påstående om att bristfälliga begreppsapparater och kon-
ceptuella ramverk av tillämpningsområdet leder till från början mindre genomtänkta val av mate-
riel och metoder som bidrar till problemen. Till exempel, bristfälliga krav på att välja standarder, 
därtill öppna sådana, och deras implementering. 

o Ett påstående om att "tekniken går för fort" behöver följas upp med följdfrågor. Till exem-
pel, vilken ”teknik”?, har en standard ändrats eller utökats?, är det en ny implementering 
av en standard? Är det en ny API? Är det en ny produkt som marknadsförs under ett nytt 
märke?, vanligtvis med ett nytt grafiskt gränssnitt. 

 Problemen i tillämpningsområdet kan endast bemötas genom en normering av språk, standar-
der, och implementering, eftersom vem som helst kan när som helst tillföra egna begrepp och 
termer för tekniska metoder, specifikationer, och implementeringar, och därmed införa ”nya tekni-
ska utvecklingar”. 

 Att underlaget i första hand utgår från primärkällor för att beskriva tekniska krav. Det vill säga, 
de faktiska specifikationerna. Avsikten är att komplettera kraven med faktiska experiment och 
tester för att utvärdera om specifikationerna är lämplig i det enskilda fallet. I andra hand komplett-
era med sekundära och eventuellt tertiära källor endast när inga andra källor längre finns tillgäng-
liga. 

 Att införa metoder för mätbarhet genom referensimplementeringar och tekniska kontroller. 

2.3 Översikt 

2.3.1 Läsanvisningar 

– Läsanvisningar till samtliga remissinstanser är organiserat i två underavsnitt: 

o Grundläggande anvisningar avser att vägleda remissinstanser till de delar av underlaget 
som bör vara av minimalt intresse att åtminstone ta del av med hänsyn till den begrän-
sade tid och resurser de kan ha till sitt förfogande. 

o Utökade anvisningar avser att vägleda remissinstanser till övriga delar av underlaget som 
kan utforskas efter intresse för de remissinstanser som har mer tid och resurser till sitt 
förfogande. 
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– Läsanvisningar till specifika remissinstanser avser att vägleda de remissinstanser som berörs 

särskilt av vissa delar av utredningen till sådana avsnitt i underlaget. 

– Bilaga 1 svar till uppkomna frågor eller påståenden avser att försöka hjälpa remissinstanser att 
orientera sig i underlaget genom att svara på ett antal frågor som antas falla remissinstanserna 
i tankarna  när de tar del av underlaget. 

2.3.2 Visuella signaler 

 Läsanvisningar för att fördjupa sig i underlaget anges i rutor med streckade linjer och färgen blå. 

 Specifika frågor till remissinstanserna anges i rutor med färgen orange. 

Text som är understruken i svart signalerar en intern länk i dokumentet. Dessa länkar, beroende på 
programmet som återger dokument, antingen är direkt klickbara med musen eller kan aktiveras ge-
nom att hålla ner en kompletterande tangent. Till exempel, Ctrl. Detsamma gäller för externa länkar 

i dokumentet, vilka utmärker sig genom att dels vara i färg, dels alltid ange protokollet för länken. Till 
exempel, HTTP eller HTTPS. Ett vanligt kortkommando för att navigera tillbaka till den platsen i 
dokumentet innan en intern länk aktiverades är Alt + Vänsterpil. 

 
Avsnitten i detta dokument, och det övriga underlaget, ska i en PDF-läsare representeras som ”bok-
märken”.1 Det är starkt rekommenderat att använda dessa ”bokmärken” för att underlätta orientering 
och navigering i ett underlag vars omfattning försvårar ”traditionella metoder” för läsning, särskilt 
författningskommentarerna. 
 
 
  

                                                
1  Till exempel, i Adobe Acrobat Reader DC aktivera bokmärken genom menyn "Visa, Visa/Dölj, Navigeringsrut-

or, Bokmärken". 
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2.3.3 Underlagets struktur 

I Figur 2 illustreras strukturen av underlaget som skickats ut på remiss. Underlaget kan ses ur fyra 
perspektiv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Figur 2 Illustration av underlaget och dess hierarki. 

  

enskilda

fall

RA-FS ArK

RA-FS TeK

Författningskommentarer

Konsekvensutredning

Fortlöpande förvaltning

1. Från Riksarkivets perspektiv som ansvarig 
myndighet för underlaget är utgångspunkten 
den fortlöpande förvaltningen. Till exempel, 
omvärldsbevakning, rättsliga och tekniska ut-
redningar. Resultatet av förvaltning kan tas 
med i konsekvensutredningen och, eller författ-
ningskommentarerna, vilka sedan kan påverka 
författningsförslagen TeK. Denna process rep-
resenteras av de uppgående pilarna till vänster 
med färgen gult.  
 
2. Från perspektivet av arkivmyndigheter eller 
andra med motsvarande ansvar, där Riksarki-
vet är endast en bland övriga, är utgångs-
punkten författningsförslagen TeK som sätter 
gränserna för vilka materiel och metoder 
som kan närmare användas av 
verksamheter som ska överlämna 
allmänna handlingar till dem. Denna 
utgångspunkt representeras 
av pilarna till vänster med 
färgen orange. 

3. Från perspektivet av de verksamheter som 
ska tolka och förstå underlaget i det enskilda 
fallet, där Riksarkivet är endast en bland övri-
ga, är utgångspunkten de arkivrättsliga kraven 
som avgränsar och preciserar de tekniska kra-
ven. De tekniska kraven kan emellertid komp-
lettera eller utöka de arkivrättsliga kraven. Till 
exempel, eftersom de arkivrättsliga kraven en-
dast reglerar vissa delar, eller för att det saknas 
arkivrättsliga krav för ett fall. De tekniska krav-
en kan närmare förklaras av författningskom-
mentarerna till TeK. Denna process represen-
teras av pilarna till höger med färgen orange. 

 
4. Det sista perspektivet är från de som har ett 

intresse i att förstå de bakomliggande anled-
ningarna till varför underlaget ens finns. 

Till exempel, problembeskrivningen, 
den rättsliga grunden till författnings- 

förslagen, och resonemangen 
för valda styrmedel. Denna 
steg representeras av pilen 

till höger med färgen 
gult. 
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3 INLEDNING 

 Regeringskansliet, Svara på remiss – hur och varför2 

Det är av väsentlig betydelse att dessa läsinstruktioner läses noggrant. Det utskickade underlaget 
är på ungefär 1 600 sidor, och antalet remissinstanser är omkring 800, varför detta dokument avser 
att ge instruktioner och vägledning till hur remissinstanser i allmänhet, och vissa remissinstanser i 
synnerhet, bör gå tillväga för att ta del av remissen med hänsyn till deras dels förutsättningar (upp-
gifter och ansvar) och omständigheter (tid och resurser), dels motivering (nyfikenhet och intresse). 
 
Underlaget har kontrollerats flera gånger innan utskick. Med hänsyn till underlagets omfattning finns 
emellertid viss risk att fel har förbisetts eller uppstått. Till exempel, bilder eller text som inte renderats 
korrekt. Om allvarliga fel påträffas kan dessa anmälas till FormatE@Riksarkivet.SE. Rättelser kan läggas 
upp på Riksarkivets webbplats https://riksarkivet.se/rafs/remiss/, men nya utskick av underlaget, eller utskick 
av meddelanden om vidtagna rättelser kommer inte att skickas ut till remissinstanserna. 

3.1 Begrepp och termer 

 Författningskommentarerna till 2 kapitlet [författningsförslaget TeK] 

 Författningsförslaget ArK 2 kapitlet 

 Författningskommentarerna till Bilaga 1 Specifikationer och referensimplementeringar, Om specifika-
tioner, Om standarder, Om interoperabilitet, och Om öppenhet. 

 Bilagor till författningskommentarerna, Bilaga 1 Språkliga konventioner, Begrepp och termer 

 Konsekvensutredning (a. 2.3.2) E-arkiv 

 Konsekvensutredning (a. 2.3.6) Kunskap och kompetens 

 Konsekvensutredning (a. 2.3.7) Standarder och interoperabilitet 

 Konsekvensutredning (a. 10.2) Begrepp och termer 

Begrepp och termer i dessa läsinstruktioner används med samma betydelse som framgår av under-
laget till remissen. Definitioner, beskrivningar och förklaringar av begrepp förekommer på flera plat-
ser i underlaget. De fördjupade läsanvisningar hänvisar till diskussioner av begrepp och termer i 
konsekvensutredningen och författningskommentarerna som kan vara av intresse för vissa remiss-
instanser. Av rättslig betydelse är emellertid endast de definitioner som uppställs i författningsförs-
lagen 2 kapitlet tillsammans med författningskommentarerna till dem. Därutöver bör ni vara bekant 
med Bilaga 1 till författningskommentaren avsnittet Begrepp och termer som avser att förklara tekni-
ska begrepp och termer som kan förekomma i författningsförslagen. Till exempel, DPI, LPI, PPI, och 
SPI. En liknande bilaga finns till konsekvensutredningen som förutom några tekniska begrepp även 
berör begrepp och termer som används i utredningen. 

3.2 Bakgrund 

 Författningskommentarer, underavsnittet Bakgrund i avsnittet Inledning. 

 Konsekvensutredning (a. 2.1) Bakgrund 

 Konsekvensutredning (a. 2.2) Nuläget 

 Konsekvensutredning (a. 2.3) Avgränsning och precisering 

                                                
2  https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/ (20210121) 

https://riksarkivet.se/rafs/remiss/
https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/
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Utredningen har utgått från resultatet av FormatE (2018) som byggde vidare på det arbete som hade 
gjorts i ”ArkivE 2.0” (2015), och dessförinnan i ”ArkivE 1.0” (2013), vilket i sin tur utgått från paraply-
projektet ”ArkivE” (2010), efter ikraftträdandet av RA-FS 2009:1-2. FormatE hade en referensgrupp 
på omkring 50 personer, ett antal interna remisser, och två muntliga behandlingar. Fokus i FormatE 
har varit uteslutande på det tekniska, och arbetet var i princip färdigt mot slutet av år 2019. 
 
Att färdigställa konsekvensutredningen tog emellertid längre tid. Det finns offentliga utredningar från 
omkring år 2000 och längre tillbaka som genom åren har diskuterat i princip samma problem med 
”IT” i offentlig förvaltning. Ett problem för konsekvensutredningen var att förklara resultatet av vissa 
av dessa utredningar. Till exempel, i vissa utredningar verkade det som att tekniska hinder är av 
mindre betydelse eller redan är övervunna, medan det av andra utredningar framgår att det uppen-
barligen fortfarande finns ett hinder. Ett annat problem för konsekvensutredningen var att det inte 
alltid kunde förstås vad utredningarna avsåg eftersom övergripande och svepande förklaringar var 
vanligt förekommande. 
 
Sammanfattat är nuläget i offentlig sektor sådant att det finns återkommande problem de senaste 
10-20 åren, samtidigt som det finns en ambition, aktiv drivkraft och direkt avsikt att hela samhället i 
allmänhet men offentliga verksamheter i synnerhet ska ”digitaliseras” eller ha ett ”helhetsperspektiv” 
på informationsförsörjningen i samhället. Med hänsyn till de återkommande problem verkar det finn-
as ett implicit antagande om att de tekniska frågorna kommer att lösa sig själva, eller av vad som 
kan tolkas av vissa utredningar, att problemen redan är lösta. Det fanns därför anledning att försöka 
få en tydligare bild av nuläget och förstå problemen inom offentlig förvaltning, eller i vart fall försöka 
förklara bakgrunden till avsedda förändringar. 

3.3 Avsedda förändringar 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4) Avsedda förändringar 

 Konsekvensutredningen (a. 6) Kostnadsmässiga konsekvenser 

Den rekommenderade strategin är att: 

– Förändra begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet 

– Upprätta en kunskapskälla om standarder och deras implementering 

– Utveckla metoder för att understödja val av format 

– Definiera metoder för mätning och kontroll 

– Etablera en plattform för samarbete 

– Se över urvalet av materiel och metoder 
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4 LÄSANVISNINGAR TILL SAMTLIGA REMISSINSTANSER 

4.1.1 Inledning 

 Konsekvensutredningen (a. 5) Intressenter 

Avsnittet Läsanvisningar till samtliga remissinstanser är organiserat efter rekommenderad prioriterad 
ordning att läsa underlaget. En remissinstans ska kunna läsa anvisningarna avsnitt för avsnitt fram 
tills det avsnittet som de har intresse av eller tid och resurser, och kan sedan lämna övriga avsnitt 
utan avseende. Det första underavsnittet Grundläggande anvisningar innehåller därför stegvisa an-
visningar för att vägleda remissinstanserna att ta del av åtminstone de delar av underlaget som bör 
vara av minimal betydelse med hänsyn till begränsat intresse eller den begränsade tid och resurser 
de kan ha till sitt förfogande. För de remissinstanser som har fortsatt intresse eller tid och resurser 
avser de Utökade anvisningarna att vägleda remissinstanserna att orientera sig i övriga delar av 
underlaget. 

4.1.2 Grundläggande anvisningar 

4.1.2.1 För de remissinstanser som knappt har tid eller resurser för att läsa dessa läsinstruktioner 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.6) Plattform för samarbete 

 Konsekvensutredningen (a. 4.5.2.2.1) Överlappning av uppgifter [med Digg] 

Det framgår av sammanfattningen till dessa läsinstruktioner vad författningsförslagen omfattar. Ni 
bör när ni har tillfälle bekanta er med de tekniska kraven, och särskilt de arkivrättsliga kraven om ni 
har allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas till Riksarkivet. 
Författningsförslaget om ArK omfattar ansvar för kostnader som uppstår för verksamheter som inte 
uppfyller förslagen i ArK eller TeK. 
 
Ni bör även uppmärksamma att det fortsatta arbetet har för avsikt att inrätta en plattform för samar-
bete med förslag till bland annat att inrätta arbetsgrupper för de olika ”formerna och funktionerna” av 
elektroniska handlingar. Till exempel, bild, databaser och datauppsättningar, ljud, video. Det är för 
tidigt att säga något med bestämdhet, men framtida remissinstanser kan komma att avgränsas och 
rikta sig till sådana verksamheter som har ett uttryckt intresse i det fortsatta arbetet med författnings-
förslagen. 

4.1.2.2 För de remissinstanser som har ett par timmar till ett par dagar att lägga på remissen 

Läs författningsförslagen. Om frågor uppstår se om de är besvarade i Bilaga 1 svar till uppkomna 
frågor eller påståenden, annars skriv ner dem och skicka in dem. Ni behöver inte motivera frågorna. 
Jag kan tolka frågorna efter bästa förmåga och lämna dem utan avseende om de besvaras i författ-
ningskommentarerna eller konsekvensutredningen. Frågorna kan fortfarande vara hjälpsamma för 
att signalera om det finns en återkommande fråga som bör lyftas fram, eller för att ge nya infallsvink-
lar till att tolka texterna. 

4.1.2.3 För de remissinstanser som har ett par dagar till en vecka eller två att lägga på remissen 

 Författningskommentarerna till 4 kapitlet 1 § 

 Konsekvensutredningen (a. 4.4.1) 2 § (Krav på materiel och metoder) 
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Kraven i bilagorna till författningsförslagen, bilaga 3 till TeK och bilaga 1 till ArK, antas vara av intres-
se för samtliga remissinstanser eftersom det är dessa krav som ytterst ska tillämpas, varför de får 
en praktisk betydelse för offentliga verksamheter. En verksamhet som uppfyller de allmänna och 
särskilda kraven i författningsförslaget TeK kan förutsättas framställa elektroniska handlingar som 
är beständiga och ha förutsättningar för arkivbeständighet. En referensimplementering eller teknisk 
kontroll kan bekräfta presumtionen. 
 
Kraven i bilagorna kan förenklat beskrivas ha en konstruk-
tion som först uppställer ”allmänna krav” för alla olika fall, 
vilka sedan kan inskränkas till specifika fall genom ”särskil-
da krav”. Konstruktionen möjliggör en flexibel reglering 
som tillåter övergripande eller detaljerade krav som kan 
utökas eller inskränkas på lägre nivå utan att behöva fatta 
beslut om undantag i enskilda fall. 
 
Författningsförslaget ArK har en enklare konstruktion än 
TeK, genom att inte särskilja mellan generella fall och spe-
ciella fall. Det vill säga, de särskilda kraven omfattar end-
ast ”särskilda fall”. 
 
I Figur 4 ges en liknelse för att förklara bilagorna och deras skillnader. Liknelsen är att TeK kan ses 
som ”ingredienser” för att ”laga mat”. Till exempel, vete, mjölk, vatten. ArK i jämförelse blir ”recept” 
för särskilda ”maträtter”. För arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, blir det därför 
fråga om att välja lämpliga ”ingredienser för recept” som verksamheter ska ”tillaga till ätbara måltider” 
för att överlämna till dem. 

 

Figur 4 Relationen mellan TeK, ArK och arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, som en process att tillaga 

maträtter efter recept med olika ingredienser. 

 
En verksamhet behöver ta fram en ”kokbok” som samlar alla ”recept” för olika behov 
och krav. Till exempel, förutom för arkivbeständighet kan ”recept” behövas för behand-
lingen av personuppgifter, branschstandarder, och informationssäkerhet. Om det sak-
nas ett ”recept” får verksamheten ta fram ett eget utifrån ”ingredienserna”, och i sam-
råd med arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar som ska ”äta mål-
tiden”. 
 

En annan liknelse för de som är bekanta med standarder. Författningsförslaget TeK kan ses som 
den grundläggande ”standarden”, medan författningsförslaget ArK, och andra föreskrifter från arkiv-
myndigheter eller andra med samma ansvar, skulle motsvara avgränsningar och preciseringar, gen-
om ”lokala anpassningar”. 

TeK

Framställning av elektroniska 
handlingar

• "Ingredienser" för en elektronisk 
handling.

ArK

Framställning av allmänna 
handlingar

• "Recept" för vilka ingredienser 
som ska användas för att laga 
maträtter.

• Krävs åsikt om vad som är 
"gott".

Arkivmyndighet eller annan med 
motsvarande ansvar

Överlämnande av allmänna 
handlingar

• Färdiga "maträtter" för  
arkivmyndigheten.

Figur 3 Visuell representation över fördelningen 

av tekniska krav i författningsförslaget TeK. Från 
författningskommentarerna till 4 kapitlet 1 §.   

Riksarkivets 

kokbok 
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4.1.2.3.1 Av betydelse att uppmärksamma i författningsförslaget TeK 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 2 § 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 4 § 

Författningsförslaget TeK omfattar alla offentliga verksamheter. Det antas därför att de flesta, om 
inte alla, remissinstanser kommer att ha ett särskilt intresse av vad som sägs om de tekniska kraven 
i författningsförslaget TeK. Dels vilka specifikationer som har tagits med i författningsförslaget, dels 
vilka krav som gäller för dem; ska, får, får inte, bör, bör inte. Det är här därför viktigt att förstå relation-
en mellan författningskommentarerna och författningsförslaget TeK. 

4.1.2.3.1.1 Om författningskommentarerna 

 Författningskommentarerna till definitionen för Specifikation 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Bilaga 1 Specifikationer och referensimple-
menteringar, Om specifikationer 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.3) Kunskapskälla om standarder och deras implementering 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.7) Urvalet av materiel och metoder 

 
I författningskommentarerna återfinns alla specifikationer som har kartlagts under utredningen.3 
Dessa specifikationer utgör urvalet för författningsförslaget TeK. Det avgörande kriteriet för att ta 
med en specifikation har i princip varit att den omfattar ett format.4 Det är vanligt att specifikationer 
omfattar betydligt mer än endast format. Det är därför inte heller alltid enkelt att identifiera eller inte 
utesluta sådana specifikationer som kan ha betydelse för författningsförslaget TeK. Av denna anled-
ning kan vissa specifikationer ha förbisetts medan andra har tagits med men som senare visat sig 
endast omfatta användningen och hanteringen av materiel och metoder eller av elektroniska handlin-
gar.5 Samtidigt har vissa av sistnämnda typer av specifikationer tagits med för att de är av betydelse 

                                                
3  För närvarande har tillägg och rättelser inte tagits med i författningskommentarerna. Tillägg och rättelser kom-

mer att tas med först när det är bestämt vilken form och funktion författningskommentarerna ska ha. 
4  Ett annat kriterium är att specifikationer måste vara med för att kunna hänvisa till dem i bilaga 3. Till exempel, 

ISO 216 är standarden för format för papper. Till exempel, A3, A4, A5, Standarden har tagits med i bilaga 1 
för att kunna hänvisa till utskriftsinställningar i program. 

5  Det är bakgrunden till bestämmelsen i 1 kapitlet 4 §  om att ”delar av föreskrivna specifikationer” inte omfattar 
bland annat användning och hantering av materiel och metoder. 

Figur 5 Med tiden kan vissa specifikationer av 

olika anledningar inte längre rekommenderas, 
och kan därför tas bort från författningsförslaget 
TeK. Till exempel, CALS, MPEG-1, -2, SGML, 
TIFF/IT. Sådana specifikationer förblir emeller-
tid dokumenterade i författningskommentarer-
na, och är fortfarande av relevans för fall det 
finns redan framställda elektroniska handlingar 
som behöver användas och hanteras med tid-
en. Med andra ord, det tekniska skicket blir inte 
”föråldrat” så länge underlag finns för att imple-
mentera det. 

RA-FS TeK
Författnings-
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och regleras specifikt 
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inte längre är aktuella 
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att dokumentera. Till exempel, OAIS, ISO 27000. Tillämpningsområdet är även behäftat med refer-
enser fram och tillbaka till olika specifikationer. Det har visat sig under utredningens gång att det helt 
enkelt är effektivare att dokumentera påträffade specifikationer, deras olika utgivare och utgåvor, 
och ha dem samlade tillsammans, än att gång på gång söka fram dem. 
 
Det finns egentligen inget som heller hindrar att samla alla specifikationer inom IT eller IKT i författ-
ningskommentarerna, och eventuellt utöka författningsförslaget TeK till andra tekniska krav än såd-
ana som avser det tekniska skicket av elektroniska handlingar. Bemyndigandet i arkivförordningen 
avser vad som krävs av materiel och metoder; avgränsningen till dels ”tekniska krav”, dels ”vid fram-
ställning” var ett val i projektet FormatE för att avgränsa och precisera arbetet. 

 En fråga till remissinstanser är därför om det finns specifikationer som saknas och som ni anser bör 
tas med i författningskommentarerna? Uppmärksamma att frågan inte avser att specifikationerna ska 
införas som tekniska krav. Det vill säga, fråga om specifikationer som bör dokumenteras i författnings-
kommentarerna. 

 En annan fråga är om kategoriseringen av medtagna specifikationer är lämpliga. Syftet med frågan är 
att fånga inlägg om specifikationer som faller inom era verksamhetsområden. Till exempel, det antas 
att Lantmäteriet kan bidra till att ge klarhet kring utbudet av specifikationer som är inordnade under 
olika former och funktion som ”Geografi”. 

De två enklaste sätten att ta reda på om en specifikation redan förekommer i författningskommen-
tarerna är att använda ”bokmärkena” i dokumentet, eller att söka i dokumentet, vilket kan emellertid 
ge flertal träffar i olika sammanhang. Organiseringen av specifikationer i författningskommentarerna 
och författningsförslaget TeK ska spegla varandra. Det finns emellertid ett par former och funktioner 
i författningskommentarerna som inte tagits med i författningsförslaget TeK, och vissa kategorier är 
annorlunda. Till exempel, i författningskommentarerna har dels generella fall underkategorier, dels 
formen och funktionen ”Bild” inte kategorin 3D, vilket istället har fått ett eget avsnitt. Två förklaringar 
till skillnaderna är dels att det finns betydligt fler specifikationer att organisera i författningskommen-
tarerna än i författningsförslaget TeK, dels att mallen för författningsförslagen inte har fler nivåer för 
underavsnitt, och även om det fanns fler nivåer kan det ha varit mindre lämpligt om författnings-
förslagen gick djupare än fyra nivåer. 

4.1.2.3.1.2 Om bilaga 1 och 2 till författningsförslaget TeK 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Bilaga 2 Metoder för teknisk kontroll 

Bilaga 1 till författningsförslaget TeK är endast en förteckning över specifikationer och referensimple-
menteringar med deras respektive tilldelade beteckningar för att hänvisa till dem i bilaga 3.  
 
Bilaga 2 till författningsförslaget är en förteckning av namn på metoder för att utföra tekniska kontroll-
er med deras respektive tilldelade beteckningar för att hänvisa till dem i bilaga 3. Uppmärksamma 
att en ”metod” inte nödvändigtvis behöver vara ett program. Till exempel, det kan även vara en 
algoritm som kan implementeras, eller flödesschema som manuellt följs stegvist, eller en ”checklista” 
som manuellt ”bockas av”. 

 Har ni förslag på fler referensimplementeringar som bör dokumenteras? 

 Har ni förslag på fler metoder för teknisk kontroll som bör dokumenteras? 

Figur 6 bygger vidare på liknelsen i Figur 4 med ”maträtter”. Referensimplementeringar som prog-
rambibliotek kan ses som ”kravmärkta ingredienser” som kan implementera ett format som avsett. 
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Tekniska kontroller kan i jämförelse ses som ”avsmakare” som bekräftar att ”den färdiga maträtten 
smakar som det ska”. 
 

 

Figur 6 Liknelsen avser att förenkla referensimplementeringar och teknisk kontroller till att maträtter kan antingen från 

början tillagas på rätt sätt eller senare bekräftas vara tillagade på rätt sätt. 

4.1.2.3.1.3 Om bilaga 3 till författningsförslaget TeK 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Om specifikationer, och hänvisningarna däri till 

alla kriterier 

De tekniska kraven är skrivna med hänsyn till att det kommer att tid att införa dem. Till exempel, i 
nuläget är kunskapen om Matroska och FFV1 inte utbredd, medan kodeken för AV1 inte är effektiva. 
Dessa specifikationer är emellertid mest lämpliga för sina respektive tillämpningsområden. Matroska 
som ett universellt filformat för alla typer av ljud och video, FFV1 som en förlustfri videokomprimering, 
och AV1 som främst en förlustgivande komprimering för uppspelning över nätverk. Det antas att 
fram tills tiden författningsförslagen börjar omsättas i verksamheter bör utvecklingen ha hunnit ikapp. 
 
Om förslag på specifikationer är avsett att tas med i författningsförslaget TeK bör dels en motivering 
ges till varför specifikationen är lämplig, dels vilka tekniska egenskaper eller funktionaliteter som det 
tekniska kravet avser, dels typ av krav.6 Vad som gör en specifikation mer eller mindre lämpligt är 
enligt författningsförslaget, förenklat, en fråga om vad som krävs för att implementera specifikationen 
till ett tekniskt skick, och att kontrollera att implementeringen överensstämmer med specifikation. Av 
betydelse är att försöka se bortom personliga preferenser och vad som fungerar bättre eller sämre i 
den egna verksamheten (subjektiva krav). Författningsförslaget TeK avser att uppställa krav för vad 
som är lämpligt för beständighet i allmänhet (objektiva krav). 
 
Till exempel, att bevara elektroniska handlingar enligt specifikationen DSV (eng. Delimiter-Separat-
ed Values)7 är i sig inte tillräcklig för att kunna koda eller avkoda konsekvent eftersom specifikationen 
inte definierar tecken för avgränsare och tecken för att undanta avgränsartecken. Det betyder att 
DSV kan resultera i olika varianser vilka kan vara svåra att hantera. Jämför med CSV och TSV, vilka 

                                                
6  Med två undantag är specifikationer i författningsförslaget TeK inte fastställda. Det vill säga, de tekniska kraven 

ska ses som en utgångspunkt, och kan komma att kompletteras och justeras efter remissen beroende på 
inkomna yttranden. Det ena undantaget är att enligt direktivet till FormatE ska ett antal specifikationer och 
tekniska metoder tas med. Det andra undantaget är att tidigare föreskrivna specifikationer i RA-FS 2009:2 
kommer att tas med, även om vissa av dem avråds från fortsatt användning, vilka är avsedda att eventuellt tas 
bort från författningsförslaget, eftersom de inte längre bedöms vara aktuella för offentlig förvaltning. 

7  I 3 kapitlet 1 § RA-FS 2009:2 ”sekventiella filer med teckenseparerade fält”. 
 DSV har ingen formell specifikation. Se vidare författningskommentarerna till DSV. 

Programbibliotek för att framställa 
elektroniska handlingar

•"Ingredienser" är "kravmärkta"

Tillagning

efter recept

Överlämnande av allmänna 
handlingar

•Färdiga maträtter

•"Avsmakare" för att säkerställa 
att "maträtterna" inte är 
"giftiga".
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specificerar användningen av sådana tecken. För Riksarkivet har det emellertid visat sig att för av-
ställning av databaser är DSV mer lämpligt att kräva i praktiken än CSV och TSV, eftersom de senare 
inte implementeras enligt deras respektive specifikation av verksamheter, medan det förra möjliggör 
användningen av tecken för avgränsare som är unik för varje innehåll. Riksarkivets erfarenhet som 
arkivmyndighet är däremot inte lämplig att uppställa som ett allmänt krav för hela offentlig sektor. 
Riksarkivet, liksom alla andra arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar, får närmare 
föreskriva vad som ska gälla för verksamheter som lyder under dem, vilket är avsikten med författ-
ningsförslaget ArK. Till exempel, krav på att använda DSV enligt Riksarkivets kompletterade anvis-
ningar, medan CSV och TSV uttryckligen förbjuds. 
 

 Finns specifikationer som saknas och som ni anser bör tas med i författningsförslaget, och varför? 

 Skälen till de specifikationer som har tagits med i författningsförslaget i TeK ska framgå av författnings-
förslaget. En annan fråga är därför om skälen är dels tydliga, dels tillräckligt beskrivande? Till exempel, 
finns det tekniska egenskaper eller funktionaliteter som inte har nämnts i skälen men som bör nämnas. 
Till exempel, för skälen till PDF nämns inte något om AcroForm eller XFA. 

Det ska uppmärksammas att en avsedd förändring med författningsförslagen och författningskom-
mentarerna är att framöver utgå från primära källor för att beskriva specifikationer, och endast kom-
plettera med sekundära källor. Det betyder att påståenden om tekniska egenskaper och funktionalit-
eter ska grunda sig i en specifikation. Jämför med stöd för tekniska egenskaper eller funktionaliteter 
i specifika program, vilka kan vara leverantörsspecifika implementeringar. 
 
I vissa fall finns emellertid endast sekundära källor att utgå ifrån, och i värsta fall endast tertiära. Till 
exempel, för informationsformatet ”Ini”. De flesta skälen i författningsförslaget TeK är skrivna utifrån 
vad som sägs i primära källunderlag. Det finns emellertid undantag, eftersom tidigare skrivna utred-
ningar som har legat till grund för författningskommentarerna har utgått från sekundära och tertiära 
källor. Sådana texter får med tiden antingen kompletteras eller skrivas om. 

4.1.2.3.1.4 Om generella och speciella fall 

Att särskilja speciella fall från generella fall möjliggör en mer detaljerad reglering av tekniska krav för 
fall som har betydelse för vissa sektorer. Till exempel,  hälso- och sjukvård, infrastruktur, TV-sänd-
ningar. I författningskommentarerna till bilaga 3 finns fler exempel på sådana speciella fall. Speciella 
fall möjliggör att de tekniska kraven kan avgränsas sektorsvis eller till specifika verksamhetsområd-
en. 

 Finns det speciella fall för er verksamhet som inte omfattas av de generella eller speciella fallen i 
författningsförslaget TeK? Till exempel, att ni vill se en specifik reglering av DICOM för hälso- och 
sjukvård, eller WTVML och MHEG-5 för TV-sändningar. 

4.1.2.3.1.5 Svåra fall 

 Författningskommentarerna till 4 kapitlet 4 § 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.7) Urvalet av materiel och metoder 

 Konsekvensutredningen (a. 3.3) Styrning med föreskrifter 

När de reglerade kraven för generella och speciella fall antingen inte kan tillämpas eller inte är till-
räckliga aktualiseras 4 kapitlet 4 §. Med andra ord, det rör sig om fall en verksamhet behöver använ-
da materiel och metoder för att framställa elektroniska handlingar med andra materiel och metoder 
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än vad som framkommer av författningsförslaget TeK. Så länge verksamheten kan använda och 
hantera de elektroniska handlingarna för den tid handlingarna ska bevaras kan de i den bemärkelsen 
anses vara beständiga. 

– Problemet är att sådana elektroniska handlingar, om de blir allmänna, kan komma att bevaras 
för all framtid och ska därför även ha förutsättningar för att vara arkivbeständiga. Det vill säga, 
att verksamhetens arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar ska kunna ta emot de 
allmänna handlingarna och använda och hantera dem. 

– Det kan inte förutsättas att elektroniska handlingar framställda med andra materiel och metoder 
än vad som förekommer av författningsförslaget TeK har förutsättningar för arkivbeständighet. 

– En konsekvens av att tillämpa 4 kapitlet 4 § är därför att arkivmyndigheten eller annan med 
motsvarande ansvar kan komma att kräva ersättning vid överlämnande för de kostnader som 
uppstår för att kunna använda och hantera elektroniska handlingar framställda med materiel och 
metoder som inte uppfyller kraven i författningsförslaget TeK. 

Svåra fall är avsedda för extraordinära omständigheter; i värsta fall som en säkerhetsventil, i bästa 
fall som en tillfällig lösning. Exempel på det förra är tillkomsten av nya tekniska metoder som har 
väsentlig betydelse för en verksamhet, men som inte regleras av författningsförslaget TeK. Exempel 
på det senare är att det inte finns några lämpliga materiel och metoder för att framställa elektroniska 
handlingar som har förutsättningar för arkivbeständighet. 
 
I nuläget finns det fall som kan betraktas som svåra. Till exempel, vid behov av att använda graf-, 
objekt- eller relationsdatabaser med dels specifika frågespråk eller funktionaliteter, dels som kan 
hantera många fristående och samtidiga användare. I författningsförslaget TeK regleras för närvar-
ande endast SQLite, vilket är lämpligt för många fall men inte generellt för sådana fall i exemplet. 
För andra databastyper finns både mer eller mindre öppna alternativ att välja, och det finns inget 
som hindrar att de tas med i författningsförslaget TeK. Det rör sig emellertid om fall där det finns en 
mängd speciella behov med anpassade lösningar att det kan vara svårt att komma fram till en eller 
flera sådana databastyper som är generellt lämpliga för hela den offentliga sektorn. Det är inte omöj-
ligt att de tilltänkta arbetsgrupperna för förvaltningen av författningsförslaget TeK kan komma fram 
till ett förslag, men för närvarande har inget underlag påträffats som indikerar på att det finns sam-
stämmighet kring frågan. 
 
Det betyder att verksamheter som behöver använda sådana typer av databaser kommer att fram-
ställa elektroniska handlingar som kan bli allmänna men inte arkivbeständiga. Enligt 4 kapitlet 4 § är 
en förutsättning för att verksamheter ska kunna använda sådana typer av databaser att de har säker-
ställt att handlingen kan användas och hanteras över tid med hänsyn till behovet av beständighet i 
allmänhet och arkivbeständighet i synnerhet. Det är som sagt det senare som är problematiskt, till 
skillnad från det förra, varför verksamheten bör ha varit i samråd med arkivmyndigheten om hur de 
ska gå tillväga om databasen inte ska gallras, utan ska bevaras för all framtid. 
 
Det tillfaller arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar att bedöma vad som ska gälla i 
det enskilda fallet. Exempel på två tillvägagångssätt som kan tänkas aktualiseras är att verksam-
heten får planera för fall elektroniska handlingar kan bli allmänna och ska bevaras för all framtid att 
antingen 
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– konvertera till mer lämpliga former och funktioner, helst med minimal informationsförlust, men 

vilket kommer innebära gallring, varför stöd i lag krävs, eller 

– kostnadsmässigt ersätta arkivmyndigheten för att etablera den tekniska och mänskliga infra-
strukturen som krävs för att fortsatt använda och hantera handlingarna i ursprungligt skick. 

Det ska uppmärksammas att informationen i databaser fortfarande kan uppfylla de tekniska kraven. 
Till exempel, för text gäller UTF-8, bilder PNG eller SVG. Det betyder att informationsförlusterna kan 
begränsas till endast en förlust av möjligheter att återge handlingen med samma organisering och 
sammanställning. Det vill säga, en återgivning presenterar den elektroniska handlingen annorlunda, 
men informationen i form och funktion av text och bilder är fortfarande i ”ursprungligt skick”. 

4.1.2.3.2 Av betydelse att uppmärksamma i författningsförslaget ArK 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 1 § 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § om Tillämpningsexempel 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.1.1.2) Förutsättningar saknas för arkivbeständighet 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.2) Begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämp-
ningsområdet 

 Konsekvensutredningen (a, 2.3.2.3) Exempel på övergripande gränsdragningar 

 Konsekvensutredningen (a. 3.3) Styrning med föreskrifter 

 Konsekvensutredningen (a. 4.4.3) Gränsdragningen mellan 2 § och 11 § 

 Konsekvensutredningen (a. 6) Kostnadsmässiga konsekvenser 

4.1.2.3.2.1 Bakgrund 

Författningsförslaget ArK omfattar endast statliga myndigheter, och under vissa omständigheter en-
skilda organs verksamhet, svenska kyrkans verksamhet, och OSL-organs verksamhet. I tidigare ut-
kast till författningsförslaget TeK var liknande krav avsedda att vara en del av TeK, och regleras 
genom speciella fall för elektroniska handlingar som skulle bevaras för all framtid och eventuellt 
överlämnas till Riksarkivet. En sådan konstruktion bedömdes under arbetets gång emellertid mindre 
lämpligt. Till exempel, eftersom det riskerade dels att sammanblanda begreppen beständighet och 
arkivbeständighet, dels att införa krav som inte är relevanta för andra arkivmyndigheter eller andra 
med motsvarande ansvar. Slutsatsen blev att istället upprätta en författning som endast omfattar 
arkivrättsliga krav på allmänna handlingar och som ställer krav på användningen av materiel och 
metoder. Med andra ord, författningsförslaget ArK som en delmängd av TeK avser särskilda krav för 
speciella fall där elektroniska handlingar ska bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas till 
Riksarkivet. 

4.1.2.3.2.2 Försök att få en generisk utformning på författningsförslaget ArK 

Läsanvisningarna i detta avsnitt rekommenderas till andra arkivmyndigheter eller andra med mot-
svarande ansvar, eftersom dessa på samma sätt närmare behöver reglera vilka krav allmänna hand-
lingar måste uppfylla för arkivbeständighet. Med andra ord, för andra arkivmyndigheter eller andra 
med motsvarande ansvar bör alltså författningsförslaget ArK vara av intresse som ett exempel på 
vad föreskrifter kan omfatta och hur de kan utformas. 

 Förslag välkomnas därför även från andra arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar på 
utformningen av författningsförslaget ArK i syfte att försöka få en harmonisering av föreskrifter som 
kan uppkomma bland arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar. En harmonisering skulle 
underlätta jämförelser och diskussion mellan arkivmyndigheter och andra med motsvarande ansvar. 
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Författningsförslaget ArK reglerar mer specifikt vilka materiel och metoder som måste användas för 
att framställa elektroniska handlingar som blir eller kan bli allmänna, bevaras för all framtid, och som 
ska eller kan komma att överlämnas till Riksarkivet som arkivmyndighet. Arkivrättsliga krav ska möj-
liggöra för arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar att skapa förutsättningar för att 
dels minska behovet av konverteringar, dels öka sannolikheten att allmänna handlingar får ett tek-
niskt skick som med tiden kan användas och hanteras av arkivmyndigheten. Allmänna handlingars 
arkivbeständighet ska därför minska dels risken för väsentliga informationsförluster, dels kostnader 
både för verksamheter som överlämnar till och arkivmyndigheten eller annan med motsvarande 
ansvar som tar emot sådana handlingar. 
 
En arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar ska endast behöva avgränsa och precisera 
ett urval av de tekniska kraven i författningsförslaget TeK för att närmare få överenstämmelse med 
deras strategi för bevarande. För fall som inte är reglerade kan verksamheter alltså utgå direkt från 
kraven för beständighet i allmänhet. Det vill säga, författningsförslaget TeK. 

4.1.2.3.2.3 Reglering av särskilda krav på handlingstyper 

 Frågor till remissinstanserna som omfattas av författningsförslaget ArK, finns det handlingstyper i er 
verksamhet som antingen inte faller under de allmänna kraven, eller som skulle kunna tas med genom 
särskilda krav? 

Ett exempel är Bolagsverket som under utredningen kom i kontakt med mig och redogjorde för deras 
behov av och krav på tekniska skick för offentliggörande av års- och koncernredovisningar. Min 
bedömning var att det förslagna tekniska skicket har förutsättningar för arkivbeständighet, men be-
slut om att godta det tekniska skicket för allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid och 
överlämnas till Riksarkivet inte kan fattas av enskild utredare. Förslaget kan endast tas upp internt 
och fattas i behörig ordning inom Riksarkivet. På samma sätt kan andra verksamheter som omfattas 
av författningsförslaget ArK inkomma med förslag under denna remiss på handlingstyper med 
tekniska skick som är avsedda att bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas till Riksarkivet. 
Om förslagen är tillräckligt beskrivande av handlingstypen, eller fallet, finns möjlighet att formulera 
förslag på arkivrättsliga krav inför slutligt utkast, varefter Riksarkivet kan ta ställning till dem. 
 
Ett annat exempel är verksamheter som framställer allmänna handlingar med texter i andra skrift-
språk än de som är reglerade i språklagen (2009:600). Författningsförslaget ArK begränsar kodpunk-
terna i Unicode till svenska och minoritetsspråken i språklagen. De kodpunkterna bör omfatta de 
flesta, om inte alla, skriftspråk inom den europeiska unionen. Frågan skulle då bli hur andra skrift-
språk ska hanteras. Till exempel, av Folkhälsomyndighetens webbplats framkommer att allmänna 
handlingar framställs i en mängd olika språk för kommunikation med allmänheten.8 Följande skrift-
språk bör omfattas av kodpunkterna i författningsförslaget ArK: Albanska, Bosniska (kroatiska, serbi-
ska), Engelska, Finska, Franska, Jiddisch, Meänkieli, Polska, Portugisiska, Romani (chib, kelderash, 
lovari), Rumänska, Samiska (Lulesamiska, Nordsamiska, Sydsamiska) Spanska, Turkiska, Tyska. 
Frågan är därför hur kodpunkter ska regleras för Amhariska, Arabiska, Bulgariska, Dari, Kinesiska, 
Kurmanji, Pashto, Persiska-Farsi, Ryska, Somaliska, Sorani, Thailändska, Tigrinja. 
 
Det finns två sätt att reglera fallet. Antingen komplettera kodpunkterna i allmänna kraven med ytter-
ligare kodpunkter för alla olika fall, eller införa särskilda krav för fall det finns behov av eller krav på 

                                                
8  Folkhälsomyndigheten (inget datum för publicering) Om covid-19 på olika språk. 
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/ (2021-06-18) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/
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andra kodpunkter. Till exempel, allmänna handlingar inom kommunikation med allmänheten, vilka 
alltså skulle kunna formuleras som ett särskilt krav. Ett annat exempel är handlingstyper hos svenska 
ambassader runt omkring världen, vilka antas framställa handlingar i flera andra skriftspråk. Till ex-
empel, ”allmänna handlingar inom internationella relationer”. Ytterligare ett exempel är inom forsk-
ningsområdet som kan ha behov av att framställa texter i historiska skriftspråk. 

 Fråga om vilka handlingstyper som förekommer i era verksamheter som omfattar andra skriftspråk än 
vad som framkommer av språklagen (2009:600). 

Anledningen till att försöka reglera kodpunkter mer specifikt, istället för att öppna upp för alla kod-
punkter, grundar sig dels i principen om att ju mer kod desto mer underlag krävs för att förstå och 
förklara [vad koden gör], dels säkerhetsriskerna som uppstår med att tillåta kodpunkter utan närmare 
eftertanke och förberedelser.9 För dessa läsinstruktioner är avsikten emellertid främst att försöka 
belysa hur remissinstanser kan resonera kring allmänna arkivrättsliga krav och särskilda arkivrätts-
liga krav. 

4.1.2.4 För de remissinstanser som har ett par veckor att lägga på remissen 

 Konsekvensutredningen Bilaga 2 Enkät 

För remissinstanser som har mer tid men inte tillräckligt för att gå vidare med Utökade anvisningar 
är rekommendationen att fokusera på utkastet till enkät. Syftet med enkäten är dels att följa upp 
konsekvensutredningen, dels att inhämta statistik om användningen och kunskapen om materiel och 
metoder hos offentliga verksamheter. Uppmärksamma emellertid att själva utkastet till enkät inte ska 
besvaras! 

 Av betydelse är att få återkoppling på ställda frågor i enkäten. Till exempel, finns det frågor eller svars-
alternativ ni saknar? Förstår ni frågorna? Skulle ni kunna besvara frågorna? 

4.1.3 Utökade anvisningar 

Det antas att remissinstanser som kommer till detta avsnitt har tillräckligt med intresse och tid att 
fördjupa sig i underlaget. De följande underavsnitten strukturerar underlaget med kommentarer som 
är avsedda att hjälpa remissinstanserna att orientera sig i underlaget. Det antas vidare att remiss-
instanserna själva kan och vill helst bestämma vilka frågor som de vill lyfta fram. För detta avsnitt 
gäller därför sedvanliga mer allmänna anvisningar för yttrandet som framgår av skrivelsen ”Svara på 
remiss – hur och varför”. 

4.1.3.1 Författningsförslagen 

 Konsekvensutredning (a. 2.4.4) Metoder för att understödja val av format 

Den övergripande strukturen för författningsförslagen är inte avsedda att ändras. Däremot kan med 
tiden allmänna och särskilda krav tillföras och tas bort genom nya revideringar. Innehållet är avsett 
att revideras regelbundet. Till exempel, varje eller vartannat år. 
 
Författningsförslagen utgörs av få kapitel och paragrafer, vilka bör vara självförklarande, och relativ 
enkla att läsa och förstå. Eventuella frågor som kan uppstå är avsedda att fångas i Bilaga 1 svar till 

                                                
9  Unicode (2014-09-19) Technical Report #36 Unicode Security Considerations 
 https://unicode.org/reports/tr36/ (2021-06-18) 

https://unicode.org/reports/tr36/
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uppkomna frågor eller påståenden. Bilagorna till författningsförslaget TeK är inte heller särskilt kom-
plicerade men är omfattande. Utöver vad som redan sagts vara Av betydelse att uppmärksamma i 
författningsförslaget TeK kan tillföras följande om Definitioner (a. 4.1.3.1.1) och Bilagorna till författ-
ningsförslaget TeK (a. 4.1.3.1.2). 

4.1.3.1.1 Definitioner 

I författningskommentarerna finns en tabell (9) som tolkat begreppen i OAIS och föreslår kopplingar 
av deras termer till de termer i författningsförslaget som omfattar samma eller liknande begrepp. 

 För de remissinstanser som arbetar med och har kopplat verksamhetens begreppsapparat till termino-
login i OAIS, ni får gärna inkomma med er tolkning och koppling av definitioner i författningen till OAIS. 

4.1.3.1.2 Bilagorna till författningsförslaget TeK 

Utformningen av bilaga 3 är en konsekvens av ett behov av att kategorisera ett innehåll som i grund-
en inte lämpar sig att representeras hierarkiskt; ”format”. Specifikationer kan som tidigare nämnt 
omfatta många olika tekniska krav varför en avgränsad kategori inte alltid är tillräcklig beskrivande 
eller kan uppfattas som ”fel” av någon som associerar specifikationen med en viss typ av använd-
ning. Av definitionen format framgår att det inte är lämpligt att försöka kategorisera format; alla försök 
att hierarkiskt organisera format kommer att brista i ett eller annat avseende. Svenska författningar 
kan för närvarande emellertid endast representeras i tryckt form. 
 
Det finns två motiveringar bakom kategorin ”form och funktion”. Den ena motiveringen som framgår 
av författningskommentarerna till TeK är att uppnå en balans mellan praktisk användbarhet, pedago-
gisk upplägg, teknisk korrekthet och behovet att göra framtida revideringar. Den andra motiveringen 
är att möjliggöra generaliseringar. Från perspektivet av författningsförslaget TeK är endast av intres-
se ”form och funktion”. För verksamheter kan det emellertid vara mer önskvärt att orienteringen utgår 
från ämnesområden som ansluter sig till deras verksamhetsområde och handlingstyper. Till exem-
pel, byggnadskonstruktion, diagram, geografi, hälsa- och sjukvård, infrastruktur och transport. I ut-
kastet till bilaga 3 kan däremot ett och samma fall förekomma under olika former och funktioner. Till 
exempel, det speciella fallet ”geografi” förekommer under bild, informationsformat, och organisering 
och sammanställning. 
 
För författningsförslaget TeK är i slutändan av betydelse att hitta former och funktioner som kan 
fånga många fall, och minimera speciella fall. Det är upp till varje arkivmyndighet eller verksamhet 
att göra egna mer relevanta sammanställningar. Kategoriseringen av bilaga 3 ska därför för närvar-
ande främst ses som en statisk presentation av en upptäcksportal för att söka fram lämpliga format. 
 
Det finns förslag på att ta fram metoder som möjliggör mer dynamiska presentationer. Till exempel, 
en databas som kan sammanställa tekniska krav utifrån intresseområden. Till exempel, alla tekniska 
krav associerade med ”webbsidor”. Sådana upplägg hänger samman med den form och funktion 
författningskommentarerna kommer att få. 

4.1.3.2 Författningskommentarerna 

Författningskommentarerna är avsedda att vara den primära källan för att härledda ytterligare verk. 
Till exempel, författningar och vägledningar. Författningskommentarerna är därför avsedda att vara 
så utförliga och omfattande som möjligt, till skillnad från eventuellt härledda verk, vilka ska anpassas 
till specifika behov och krav. Till exempel, särskilda målgrupper, eller presentationsformer. 
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Författningskommentarerna kan delas upp i tre delar. Den första delen är introduktionen och författ-
ningskommentarerna till de fyra kapitlen i författningsförslaget TeK. Den första delen är inte avsedd 
att ändras regelbundet. Den andra delen är författningskommentarerna till bilaga 1, och utgörs av 
dokumentationen av kartläggningen och utredningen av specifikationer. Utöver vad som redan sagts 
vara Av betydelse att uppmärksamma i författningsförslaget TeK kan tillföras följande. 
 
Med hänsyn till antalet specifikationer kommer det att ta tid att utreda dem. Flertal beskrivningar av 
specifikationer i kommentarerna till bilagorna är därför endast direkta kopior i helhet eller delar från 
specifikationerna, varför texterna är i skriftspråket engelska. Anledningen är att i första hand få en 
överblick av alla specifikationer med hänsyn till underlagets omfattning, och med tiden utveckla text-
erna utifrån behov och krav. Ett första steg är att endast göra mindre justeringar av texterna vid 
kopiering. Ett andra steg är att översätta texterna till svenska. Ett tredje steg är att anpassa texterna 
till denna författning utifrån mer djupgående analyser och utredningar. Till exempel, när de har bety-
delse för svensk offentlig förvaltning. 
 
Det betyder att kategorierna, organiseringen av kategorierna, och fördelningen av specifikationer i 
kategorier till bilaga 2 kanske inte är fullständiga, eller inte alltid lämpligt placerade. Nya slutsatser 
kan komma att dras utifrån fortlöpande utredning, vilket medför justeringar av bilaga 2 och 3. Till 
exempel, att specifikationer flyttas till eller tillförs till nya eller andra kategorier. Alla specifikationer 
kommer inte att vara relevanta, varför det är tillräckligt att endast föra grundläggande dokumentation 
om dem. Författningskommentarerna till bilaga 2-3 ska därmed ses som ”levande dokument”. De 
kommer att ses över och justeras kontinuerligt. Dessa två bilagor utgör den tredje delen av författ-
ningskommentarerna. 
 
För utformningen av författningskommentarer gäller vad som har sagts om författningsförslaget TeK. 
Mer dynamiska sammanställningar kan möjliggöras först efter det är bestämt vilken form författnings-
kommentarerna ska slutligen få. För närvarande är hyperlänkar mellan specifikationer minimala, och 
är främst avsedda att underlätta navigering under arbetets gång. Mer detaljerade länkningar kan 
tillföras mellan specifikationerna när det är bestämt vilken form författningskommentarerna ska få. 

4.1.3.3 Konsekvensutredningen 

Som redan berörts i Bakgrund (a. 3.2) var konsekvensutredningen en anledning till varför arbetet 
med FormatE försenats. Vad som skulle vara en sedvanlig konsekvensutredning gav upphov till en 
mängd frågor om nuläget av offentlig sektor som inte kunde lämnas helt utan avseende. Resultatet 
har blivit en konsekvensutredning som är omfattande. Konsekvensutredningens Läsanvisningar (a. 
1.1.3) avser att skilja mellan 

– dels vad som krävs för att förstå författningsförslagen; Avsedda förändringar (a. 2.4) som ska 
genomföras med vilka Styrmedel (a. 3), deras Ikraftträdande (a. 7), och Kostnadsmässiga konse-
kvenser (a. 6), 

– dels vad som krävs för att förstå bakgrunden till författningsförslagen; Problembeskrivning (a. 2), 
och Riksarkivet Bemyndigande (a. 4), 

– dels vad som krävs för att förstå konsekvensutredningen; Bakgrund, syfte och metod (a. 1.2), 
och planerad Uppföljning (a. 8). 

En konsekvensutredning ska vara ett ”levande dokument”, och behöver regelbundet ses över. Avsik-
ten är att framöver utgå från enkäten i bilagan till konsekvensutredningen för att få en bild av läget 
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hos verksamheter. Det är tydligt att befintliga enkäter och utredningar i området inte tar hänsyn till 
dels materiel och metoder, dels de frågor som faller inom tillämpningsområdet. 
 
För utformningen av konsekvensutredningen gäller vad som har sagts om författningsförslaget TeK, 
och författningskommentarerna. Ambitionen med konsekvensutredningen är emellertid att även fak-
torisera om delar av den när slutlig form och funktion är bestämd. Till exempel, vissa avsnitt måste 
flyttas till författningskommentarerna, medan andra avsnitt kan bli egna dokument. 
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5 LÄSANVISNINGAR TILL SPECIFIKA REMISSINSTANSER 

Detta avsnitt omfattar endast specifika verksamheter som har antingen en särskild rättslig reglerad 
uppgift att yttra sig över remisser, eller ett ansvarsområde över delar som särskilt berörs av under-
laget. Nedan listas de verksamheter som i konsekvensutredningen har bedömts vara sådana särskil-
da remissinstanser. Uppmärksamma att det kan finnas andra verksamheter som är särskilda remiss-
instanser men vilka för olika anledningar har förbisetts, varför sådana verksamheter som inte har 
omnämnts bör lyfta fram i sitt yttrande detta förbiseende så att det kan dokumenteras för framtida 
remisser. 
 

– Arbetsförmedlingen 

– Bolagsverket 

– Digital spetskompetens 

– Ekonomistyrningsverket 

– Försvarets Materielverk  

– Institutet för språk och folkminnen 

– Kammarkollegiet 

– Kommerskollegium 

– Lantmäteriet 

– Myndigheten för digital förvaltning 

– Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

– Post- och telestyrelsen 

– Patent och registreringsverket 

– Regelrådet 

– Skolinspektionen 

– Skolverket 

– Sveriges Certifieringsorgan för IT-sä-
kerhet 

– Statens servicecenter 

– Statistiska centralbyrån 

– Swedac 

– Tillväxtverket 

– Totalförsvarets forskningsinstitut 

– Universitets- och högskolerådet 

– Universitetskanslersämbetet 

– Upphandlingsmyndigheten

I konsekvensutredningen återfinns ett avsnitt (5.1.1.1) om speciella remissinstanser och en sam-
manställning av de avsnitt i konsekvensutredningen som bör vara av särskilt intresse för respektive 
remissinstans i ovan förteckning. 
 
Förutom de uppräknade speciella remissinstanserna finns det bland remissinstanserna sådana som 
är lärosäten med utbildningar, forskningsinstitut eller andra verksamheter som omfattar tillämpnings-
området för författningsförslagen. Till exempel, data- eller informationsteknik, eller arkivrättsliga eller 
-teoretiska linjer som omfattar ”digitalt bevarande”. I konsekvensutredningen (a. 5.2.8) kategoriseras 
dessa lärosäten som indirekta intressenter. För de remissinstanser som är ett universitet eller en 
högskola uppmanas dessa därför att ge remissen till känna till den fakultet eller de fakulteter som 
kan vara intresserad av att ta del av författningsförslagen. 
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6 BILAGA 1 SVAR TILL UPPKOMNA FRÅGOR ELLER PÅSTÅENDEN 

Detta avsnitt försöker ge svar till frågor som antas komma att falla många, om inte de flesta, remiss-
instanser i tanken under läsningen av underlaget. Frågorna är formulerade utifrån direkta eller indi-
rekta frågor som uppkommit i olika sammanhang. Till exempel, i relation till underlaget under arbe-
tets gång eller allmänna frågor som inkommer till Riksarkivet. Svaren till frågorna ska framkomma 
av författningskommentarerna och konsekvensutredningen. Syftet med denna bilaga är att ge enkla 
och korta svar. 

6.1 Författningsförslag TeK 

6.1.1 Omfattning 

6.1.1.1 Vilka omfattas av författningsförslaget och varför? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 2 § 

 Konsekvensutredningen (a. 5) Intressenter 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4) Avsedda förändringar 

 Konsekvensutredningen (a. 3) Styrmedel 

 Konsekvensutredningen (a. 1.2.3) Avgränsning 

Författningsförslaget TeK omfattar alla verksamheter i offentlig sektor: 

– Statliga, regionala, och kommunala myndigheter 

– Riksdagen, kommun- och regionfullmäktige 

– Enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lag 

– Svenska kyrkan vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lag 

– OSL-organ 

– OSL-sammanslutningar (aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där 
kommuner eller region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande) 

Omfattningen av författningsförslaget TeK följer av bemyndigandet i arkivförordningen. Direktivet för 
FormatE utgick från 2 § arkivförordningen som ger Riksarkivet bemyndigande att utfärda föreskrifter 
för hela offentlig sektor. Det ska uppmärksammas att även RA-FS 2009:2 är utfärdat med samma 
bemyndigande, tillsammans med 11 §, men omfattningen har begränsats till den statliga förvaltning-
en, och under vissa omständigheter enskilda organs verksamhet, svenska kyrkans verksamhet, och 
OSL-organs verksamhet. Direktivet för FormatE tog bort den begränsningen. En förklaring till utök-
ningen av omfattningen kan ha varit det som framkommer av Riksarkivets inspel till arkivutredningen. 
En konsekvens, vilket jag har tolkat vara en annan anledning till förändringen, är att separera före-
skrifter med stöd av 2 § från sådana med stöd av 11 § för att förtydliga kostnadsmässiga konsekvens-
er av Riksarkivets föreskrifter. 
 
Ambitionen inom offentlig sektor har varit, är och bör vara att normera materiel och metoder för hela 
den offentliga sektorn. Problemet har emellertid varit hur en sådan normering mest lämpligen kan 
förverkligas. Min uppgift som jag har tolkat direktivet till FormatE har varit att finna en lämplig balans 
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mellan de olika intressen som råder för att ta fram en författning som kan ligga till grund för framställ-
ningen av elektroniska handlingar som är beständiga inom hela den offentliga sektorn i enlighet med 
den bemyndigande som Riksarkivet förordnats. 

6.1.1.2 När träder författningsförslaget i kraft? 

Förslaget är att författningen kan trädda ikraft tidigast möjliga datum för att möjliggöra att verksam-
heter som snarast vill börja tillämpa den får göra det. En övergångsperiod är emellertid avsedd innan 
författningsförslagen ska tillämpas av alla som omfattas av den. 
 
Närmare datum för ikraftträdande och övergångsperiod är svårt att säga i nuläget. Remissvaren 
kommer att kunna sammanställas tidigast under 2022, och författningsförslagen skulle kunna träda 
ikraft samma år. Om författningsförslaget däremot behöver gå på remiss inom unionen kan den träda 
ikraft tidigast mot slutet av 2022 eller början 2023. 

6.1.2 Tillämpningsområde 

6.1.2.1 När ska författningsförslaget tillämpas? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § 

Författningsförslaget TeK ska tillämpas när ett val görs av materiel och metoder för att framställa 
elektroniska handlingar. Till exempel, vid upphandling, nedladdning av ett program, användning av 
en tjänst, konvertering, val av inställningar i program. 
 
En framställning av en elektronisk handling kan behöva förtydligas beroende på sammanhanget. 

– För första gången. Till exempel, dokumentet sparas för första gången. 

– Vid arkivering. Till exempel, dokumentet konverteras till ett annat format. Till exempel, från ett 
kontorsdokument till PDF/A. 

– Vid överföring. Till exempel, om dokumentet kopieras sker ingen framställning, men om den org-
aniseras och sammanställs till ett nytt format sker en ny framställning. Till exempel, till ett arkiv-
format. 

– Migrering. Till exempel, dokument konverteras från ett format till ett annat. Till exempel, expor-
tering av en databas till FGS Databas. 

Med andra ord, en konvertering är en framställning, medan en kopiering inte nödvändigtvis är det. 
Till exempel, en överföring som endast innebär kopiering är inte en framställning, men att kopiera 
en dataström från ett filformat till ett annat nytt filformat tolkas vara en framställning. 

6.1.2.2 Hur tillämpar vi författningsförslaget? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § avsnittet (3) om Tillämpningsexempel 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.7) Urvalet av materiel och metoder 

Det är upp till varje verksamhet att utifrån sina behov och krav avgränsa och precisera funktionella 
behov och krav på elektroniska handlingar, och vilka tekniska krav som kan förverkliga dem. En 
allmän rekommendation är att författningsförslaget införlivas med verksamhetens styrdokument. Hur 
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styrdokumenten benämns eller organiseras antas kunna skilja sig från verksamhet till verksamhet. 
Av betydelse bör emellertid vara tre typer av styrdokument eller avsnitt i ett styrdokument. 

– Utveckling, upphandling och inköp: att vid kravställning utgå från de tekniska kraven. 

– Strategi för bevarande: att planera, eventuellt i samråd med verksamhetens arkivmyndighet, 

o vilka elektroniska handlingar som blir eller kan bli allmänna, 

o vilka allmänna handlingar som kan gallras eller ska bevaras för all framtid, och even-
tuellt kan överlämnas till arkivmyndigheten, 

o vad som krävs eller kommer att krävas för arkivbeständighet. 

– Handböcker: att medarbetare får specifika och konkreta instruktioner på hur de kan uppfylla 
kraven vid användning av verksamhetens ”IT-system”. Till exempel, val av inställningar. 

6.1.2.3 Behöver författningen vara så omfattande; är inte PDF typ tillräckligt? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.1.2.1) Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.6.6.1) Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk 

Det finns inget i författningsförslaget TeK som hindrar verksamheter att ”förenkla” sin användning av 
elektroniska handlingar, förutsatt att deras arkivmyndighet godtar det. Till exempel, att alla allmänna 
handlingar blir ”PDF/A”. Jag har emellertid svårt att se hur individer och organisationer med tiden 
kan utvecklas eller använda tekniken till sin fördel om de inte förstår den. 
 
Utredningen gör antagandet att det är just mindre genomtänkta förenklingar inom området som har 
föranlett problemen inom ”IT”. Det bör vara en tidsfråga innan det blir uppenbart att en normalisering 
av materiel och metoder inom hela den offentliga sektorn är oundvikligt. Till exempel, för att dels 
hålla ner kostnaderna, dels uppnå ”digitalisering” som bidrar till effektivitet och nyttorealisering, dels 
hantera problemen med kunskap och kompetens. Med andra ord, för eller senare kommer en 
reglering att krävas. Ju längre tid det tar desto mer risk för drastiska och ingripande åtgärder. 
 
Författningsförslaget försöker med konststycket att å ena sidan förenkla val av materiel och metoder 
med hänsyn till nuläget för kunskap och kompetens i offentlig sektor och på den svenska arbetsmark-
naden, å andra sidan nyansera val av materiel och metoder för att belysa kopplingsytorna mellan 
verksamhetens behov och krav och tillämpningsområden för specifikationer. Det är emellertid ytterst 
endast en verksamhet som kan förenkla användningen av sina ”IT-system”. Till exempel, genom 
tillämpningsregler för gallring, eller gallringsframställning, strategi för bevarande och handböcker. 
Det betyder samtidigt att för verksamheter som förstår de tekniska och arkivrättsliga förutsättningar 
och omständigheter som råder möjliggör författningsförslaget att de kan ta fram sina arbetsflöden 
utifrån flera alternativ än vad som i dagsläget är tillåtet. 

6.1.2.4 Det kommer kosta ofantligt kolossala enorma summor med mycket stora pengar att konvertera våra 
befintliga elektroniska handlingar eller anpassa våra IT-system eller köpa in nya IT-system för att upp-
fylla kraven i författningsförslagen! 

 Konsekvensutredningen (a. 6) Kostnadsmässiga konsekvenser 
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Föreskrifter utfärdade med stöd av 2 § arkivförordningen är inte tvingande för hela offentlig sektor i 
bemärkelsen att verksamheter måste använda föreskrivna materiel och metoder. Föreskrifterna reg-
lerar endast vad som i allmänhet krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av bestän-
dighet. Med andra ord, det är vad som brukar kallas verkställighetsföreskrifter, vilka endast fyller ut 
innebörden av andra rättsregler. I det här fallet, vad som kan vara lämpliga materiel och metoder vid 
framställning av allmänna handlingar med hänsyn till behovet av arkivbeständighet i 5 § 2 arkivlagen. 
Det är den bestämmelsen i arkivlagen som kräver att offentliga verksamheter använder sådana läm-
pliga materiel och metoder. Författningsförslaget TeK reglerar endast urvalet av de materiel och 
metoder som offentliga verksamheter kan välja, medan författningsförslaget ArK reglar vad som från 
urvalet ska användas för att uppfylla kraven på arkivbeständighet. 
 
Författningsförslagen reglerar alltså inga krav på att redan framställda handlingar ska framställas på 
nytt. Däremot, om verksamheten framställer handlingarna igen (konvertering) aktualiseras kraven i 
författningsförslagen. 
 
Författningsförslagen ställer inte heller krav på att befintliga ”IT-system” behöver anpassas, eller att 
nya ”IT-system” behöver införskaffas. Det är förväntat att författningsförslagen inte kommer att om-
sättas i verksamheter omedelbart, och det kommer ta tid innan de börjar införlivas i verksamhetens 
utveckling. Till exempel, när det väl dags att anpassa, utveckla eller köpa in ”IT-system”. Av betydel-
se är att när det väl är dags att det finns en rättslig grund att hänvisa till vid kravställning. 

6.1.2.5 Varför görs skillnad mellan beständighet och arkivbeständighet? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 1 § 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.1.1.2) Förutsättningar saknas för arkivbeständighet 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.2) Begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämp-
ningsområdet 

 Konsekvensutredningen (a, 2.3.2.3) Exempel på övergripande gränsdragningar 

 Konsekvensutredningen (a. 3.3) Styrning med föreskrifter 

 Konsekvensutredningen (a. 4.4.3) Gränsdragningen mellan 2 § och 11 § 

 Konsekvensutredningen (a. 6) Kostnadsmässiga konsekvenser 

Det är en konsekvens av tolkningen av 2 § och 11 § arkivförordningen. Det förra bemyndigandet 
omfattar alla verksamheter i offentlig sektor, medan det senare omfattar endast sådana som har 
Riksarkivet som arkivmyndighet. Det är därför svårt att reglera vad som ska vara arkivbeständigt för 
alla verksamheter, eftersom det ytterst endast kan bestämmas av respektive arkivmyndighet. Reso-
nemanget bakom uppdelningen kan sammanfattas som följande. 

1. En verksamhet framställer elektroniska handlingar för de syften verksamheten har i enlighet 
med sina behov och krav. Dessa elektroniska handlingar är beständiga om de förblir i funktio-
nellt skick. Det vill säga, de kan användas och hanteras i enlighet med verksamhetens behov 
och krav. 

2. De elektroniska handlingar verksamheten framställer får betydelse för 3 § arkivlagen när de 
blir allmänna. Dessa elektroniska handlingar är arkivbeständiga om de vid fortsatt använd-
ning och hantering förblir i ursprungligt skick. 
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6.1.3 Definitioner 

6.1.3.1 Varför är vissa termer definierade i författningsförslaget, men inte andra? 

 Författningskommentarerna till 2 kapitlet  

I författningsförslaget definieras endast de begrepp som har en betydelse för tillämpningsområdet 
av författningen. En enkel tumregel är att om något inte är definierat i författningsförslagen så gäller 
den lexikaliska definitionen i sammanhanget, vilka kan beskrivas i andra texter. Till exempel, i författ-
ningskommentarerna och anknytande vägledningar. 
 
Rättsliga definitioner är stipulativa per definition. Stipulativa definitioner är logiska konstruktioner av-
sedda för ett specifikt sammanhang, vilket i detta fall är begreppsapparaten för författningsförslagets 
tillämpningsområde. En stipulativ definition behöver inte stämma överens med vad vissa uppfattar 
vara ”vedertagna” begrepp eller termer. Till exempel, det är tillåtet att definiera format som storleken 
på papper. 
 
Det följer att ett begrepp som inte påverkar regelkonstruktionen inte heller är nödvändigt att definiera. 
Till exempel, den lexikaliska beskrivningen, eller allmänna förståelsen av begreppet program är till-
räckligt tydligt för författningsförslagen, även om termen ”program” kan förekomma i olika varianser 
så avser de samma begrepp. Till exempel, datorprogram, exekverbara format, programvara. 

6.1.3.2 Varför inte använda begrepp och termer från OAIS? 

 Författningskommentarerna till 2 kapitlet (a. 1.1) Begrepp och termer i OAIS. 

För att citera Referensmodellen OAIS (a. 1.7.2): 
 

I denna Referensmodell används många termer som kräver tydligt definierad innebörd. Dessa 

termer definieras i detta underavsnitt. … 

Eftersom denna Referensmodell är tillämplig inom alla områden och organisationer som bevarar 

och tillhandahåller, eller förväntar sig att bevara eller tillhandahålla, Information i digital form, 

kan dessa termer inte motsvara all känd terminologi inom ett visst område (t.ex. traditionella 

Arkiv, digitala bibliotek, vetenskapliga Datacentra). I stället har man valt att använda termer som 

inte redan har många innebörder, för att minska risken att förmedla icke avsedd innebörd. Därför 

kommer sannolikt alla områden och organisationer att finna att de behöver mappa en del av sina 

välkända termer till termer i OAIS-Referensmodellen. Detta bör inte vara svårt och betraktas som 

ett bidrag till, snarare än ett hinder för, Referensmodellens framgång. Exempelvis fokuserar 

Arkivvetenskapen på bevarande av verksamhetsinformation. Denna term används inte i OAIS-

Referensmodellen, men en mappning görs närmast till ”Innehållsinformation i 

ett Arkivpaket” … . 

 
Med andra ord, terminologin i OAIS är varken avsedd att vara ”vedertagen”, eller avsedd att tillämpas 
i andra sammanhang, eller avsedd att fyllas ut med konkreta eller specifika innebörd. De verksam-
heter som har valt att tillämpa standarden ska alltså koppla sin begreppsapparat till standardens 
terminologi. 
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6.1.3.3 Varför skillnad mellan format och informationsformat? 

 Författningskommentarerna till definitionen Format 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall, Särskilda 
tekniska krav, Informationsformat 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5.5) Datorspråk och naturliga språk 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5.6) Binära format och informationsformat 

Informationsformat avser att fånga information som organiseras och struktureras i mänskliga språk 
och symboler, vilket kan vara bokstäver men även mer generiska former som geometriska mönster. 
Målgruppen kan vara antingen människor eller datorer, eller både människor och datorer. Informa-
tionsformat är en delmängd av definitionen format; alla informationsformat är ett format, men inte 
alla format är ett informationsformat. Format som inte är informationsformat är i sammanhanget av 
författningsförslaget vanligtvis binära format. 

6.1.3.4 Varför har begreppet informationsformat införts? 

 Författningskommentarerna till definitionen Format 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall, Särskilda 
tekniska krav, Informationsformat 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5.5) Datorspråk och naturliga språk 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5.6) Binära format och informationsformat 

Syftet med att införa begreppet informationsformat är att fånga alla de variationer av format i natur-
liga språk och datorspråk som påträffas i verkligheten utan att behöva närmare förklara varje specifik 
förekomst av dem, eftersom det finns ett antal variationer och varianser av informationsformat, och 
olika åsikter om dem. Till exempel, om deras syntax, vokabulär, semantik, och användbarhet. Att 
införa informationsformat som ett generellt begrepp avser alltså att möjliggöra en generisk förklaring 
för vad som krävs för en konsekvent kodning och avkodning av informationsformat oberoende av 
specifika variationer och varianser. 

6.1.3.5 Vad är innehållsformat? 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5.5) Datorspråk och naturliga språk 

 Författningskommentarerna till definitionen Format 

Termen innehållsformat hänvisar till ett annat nytt begrepp som förekommer inom FormatE men som 
inte formellt behandlats. Med innehållsformat avses förenklat organiseringen och struktureringen av 
”informationen” i en handling. Det vill säga, ”innehållet”. Till exempel, krav på en texts grafiska dispo-
sition och språkliga konventioner, krav på en utrednings metodik, eller krav på specifika uppgifter i 
metadata. Begreppet används för att dra gränsen mellan format för form och funktion, och format för 
innehåll. 

6.1.3.6 Varför har begreppet tekniskt skick införts? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § om Tillämpningsexempel 

 Författningskommentarerna till definitionen Tekniska skick 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.2.1) Användningen och hanteringen av elektroniska handlingar 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.2.3) Tekniskt skick som en kopplingsyta 

 Konsekvensutredningen (a. 4.4.1) 2 § (Krav på materiel och metoder) 

 Konsekvensutredningen (a. 4.4.2) 11 § (Användning och hantering av materiel och metoder) 

 Konsekvensutredningen (a. 4.4.3) Gränsdragningen mellan 2 § och 11 § 
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Ett tekniskt skick kan ses som en kopplingsyta mellan å ena sidan tekniska egenskaper och process-
er som ger en form och funktion, och å andra sidan innehållet som får form och funktion av sådana 
tekniska egenskaper och processer. Denna kopplingsyta har flera syften. Till exempel, att underlätta 
resonemangen kring tekniska krav utan att sammanblanda med dels användningen av materiel och 
metoder, dels innehållet i handlingar, vilka tolkas falla utanför bemyndigandet i 2 § arkivförordningen. 
Av betydelse är vad som krävs för att implementera det tekniska skicket. Ett annat exempel är att 
det tekniska skicket blir som ett ”API”, eller i liknelse med traditionella materiel och metoder ”pappret”. 
Det vill säga, ett och samma innehåll kan återges med olika tekniska skick. 

6.1.4 Format 

6.1.4.1 Vad är skillnaden mellan referensimplementeringar och tekniska kontroller? 

 Författningskommentarerna till definitionen Referensimplementering 

 Författningskommentarerna till definitionen Teknisk kontroll 

En referensimplementering av en specifikation ska implementera ett format i överensstämmelse med 
specifikationen vid framställning, eller är ett exemplar av ett format som är implementerat i överens-
stämmelse med specifikationen. Det vill säga, referensimplementeringar representerar ett ”mått” 
eller ”guldstandard” för vad som ska vara en ”korrekt” implementering av ett format eller imple-
menterat format. 

– Om en verksamhet använder ett program som är eller följer en referensimplementering för 
att implementera ett format bör formatet alltså redan vid implementering vara ”korrekt”. Det 
vill säga, vid framställning av den elektroniska handlingen. 

– Om en verksamhet använder ett program som inte är en referensimplementering för att im-
plementera ett format kan programmet anses implementera formatet ”korrekt” om det im-
plementerade formatet i jämförelse överensstämmer med referensimplementeringen av for-
matet. 

En referensimplementering kan omfatta hela eller delar av en specifikation. Till exempel, att endast 
en kodning implementeras av flera i specifikationen. En referensimplementering kan sedan omfatta 
hela eller delar av ett tekniskt skick. Till exempel, alla videokodningar i en specifikation implementer-
as, och referensimplementeringen omfattar samtliga, men inte filformatet som omsluter videokodnin-
gen, eftersom filformatet definieras av en annan specifikation. Även under antagandet att en refer-
ensimplementering omfattar hela det tekniska skicket kan utfallet av den resulterade formen och 
funktionen bli annat än förväntat. Det vill säga, det tekniska skicket är ”korrekt”, men formen och 
funktionen ger ett innehåll som inte är som förväntat. Till exempel, kodningen av video kan vara 
”korrekt” men artefakter kan uppstå på grund av latens eller signalfel. 
 
Tekniska kontroller avser metoder för att bekräfta att en framställd elektronisk handling uppfyller 
tekniska krav, däribland form och funktion. Med andra ord, tekniska kontroller kan innefatta använd-
ningen av referensimplementering som exempel att jämföra mot, eller metoder för att kontrollera att 
utfallet av program, även om en referensimplementering, blir som avsett. 

6.1.4.2 Vad är skillnaden mellan att kontrollera å ena sidan form och funktion och å andra sidan innehåll? 

 Författningskommentarerna till 3 kapitlet 2 § 
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Kontroll av form och funktion avser endast formen och funktionen av en elektronisk handling. Till 
exempel, att glyfer har avsedd utseende, att texter har avsedd placering, att bilder har avsedda 
färger, att länkar till externa dokument fungerar. En kontroll av innehåll skulle i jämförelse avse att 
all text är rättstavad, och i ett specifikt språk, att placeringen av texter följer en grafisk profil, att bilder 
visar avsedda avbildningar, eller att fungerade länkar till dokument pekar på avsedda dokument. 

6.1.5 Svåra fall 

6.1.5.1 När är ett fall ”svårt”? 

 Författningskommentarerna till 4 kapitlet 4 § 

 Se även Svåra fall (a. 4.1.2.3.1.5) i detta dokument. 

I princip när inga av de generella och speciella fallen är tillräckliga för en verksamhet att framställa 
elektroniska handlingar som kan med tiden användas och hanteras i funktionellt skick. Till exempel, 
tekniska metoder som har väsentlig betydelse för verksamhetens elektroniska handlingar, men som 
endast tillhandhålls av specifika leverantörer. Till exempel, relationsdatabaser, tekniska hjälpmedel 
för att ta del av ”virtuella världar” eller ”hologram”. Att en verksamhet ”inte kan” följa föreskriva tekni-
ska krav är inte ett svårt fall. 

6.1.5.2 Vad händer om vi hänvisar till svåra fall för att välja vilka materiel och metoder vi vill? 

 Konsekvensutredningen (a. 2) Problembeskrivning 

 Till exempel, Hinder mot digital utveckling (a. 2.2.1, 2.3.1), Kunskap och kompetens (a. 2.2.6, 2.3.6), 
Inlåsning (a. 2.2.7.1, 2.3.7). 

 Se även Svåra fall (a. 4.1.2.3.1.5) i detta dokument. 

Svåra fall är endast avsedda för extraordinära omständigheter. Det är i bästa fall endast tillfälliga 
lösningar, och i värsta fall en säkerhetsventil om författningsförslaget inte förvaltas som avsett. Kon-
sekvenserna av svåra fall är att elektroniska handlingar framställs med materiel och metoder som 
andra verksamheter inte använder. Risken kan förverkligas när handlingarna måste överlämnas till 
en annan verksamhet eller arkivmyndigheten. Den verksamhet som tar emot sådana handlingar får 
därför, och bör därför, kräva ersättning för kostnader som uppstår när de tvingas ta emot sådana 
elektroniska handlingar. 
 

 

6.1.6 Bilagorna 

6.1.6.1 Hur har specifikationer valts? 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.7) Urvalet av materiel och metoder 

 Konsekvensutredningen (a. 2.2.7.2) Internationella jämförelser 

Finns arkivrättsliga krav?

Finns tekniska krav?

Mindre lämpliga materiel 
och metoder

Nej

Nej

Vad arkivmyndigheten vill; arkivbeständighet. 

Det ska finnas förutsättningar för att uppfylla arkivbeständig-
het, men åtgärder kan behövas. Till exempel, konvertering. 

Svårt att säga vad som krävs. 
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 Konsekvensutredningen (a. 2.2.7.3) Nationella jämförelser 

Utgångspunkten är direktivet till FormatE, däri beslutades att översynen skulle utgå från resultaten 
av projekten ArkivE, Diana, och Preforma. Konkret innebär det bland annat att Riksarkivet ska före-
språka dels användningen av Matroska, tillsammans med FFV1 och LPCM, och PDF/A-2 och -3, 
Tiff (TIFF 6.0, TIFF/EP, TIFF/IT), dels metoder för teknisk kontroll av uppräknade format. Direktivet 
överlät sedan till projektgruppen för FormatE att ta ställning till övriga specifikationer i RA-FS 2009:2. 
Med hänvisning till Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 tillfördes speci-
fikationerna CAdES, PAdES, XAdES. Det har i projektet sedan sammanställts en förteckning över 
specifikationer som föreslagit inom projektgruppen och referensgruppen, eller som annars framgått 
av omvärldsbevakning; en genomgång av dels vissa internationella minnesinstitutioner, dels samt-
liga svenska arkivmyndigheter, dels vissa andra intressenter inom arkivområdet. Till exempel, arkiv-
förbund, olika nätverk, och samarbeten. 

6.1.6.2 Varför finns inte specifikation ”x”, ”y”, eller ”z” med!? 

Det kan finnas flera skäl till varför en specifikation inte finns med i författningsförslaget. Som framgår 
av Hur har specifikationer valts? har urvalet bestämts av utredningsunderlaget. Avsikten har varit att 
utgå från vad som används i nuläget ute hos verksamheter i offentlig sektor för att med tiden avgrän-
sa och harmonisera urvalet. 
 
Av betydelse är att under remissperioden inkomma med inlägg om specifikationer som ni anser bör 
eller bör inte tas med, eller tas med andra krav. Se vidare Om bilaga 3 till författningsförslaget TeK. 

6.1.6.3 Varför finns inte XML -schema ”x” eller -vokabulär ”y” med!? 

 Författningskommentarerna till Bilagor till författningen, Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall, Särskilda 
tekniska krav, Informationsformat 

Ur perspektivet av FormatE är XML-familjen endast informationsformat, och som nämnt i svaret till 
frågan Varför har begreppet informationsformat införts? är av intresse endast vad som krävs för att 
koda och avkoda sådana informationsformat. Det finns ett ofantligt utbud av ”scheman” och ”vokabu-
lärer” i XML, och åsikterna varierar kring deras lämplighet. En utvärdering av lämpligheten av infor-
mationsformat i XML bör därför göras i ett separat arbete med personer som arbetar särskilt med 
XML. Till exempel, FGS-funktionen, eller inom de tilltänkta arbetsgrupperna. 
 
I det här sammanhanget är scheman och vokabulär endast materiel och metoder för att framställa 
och återge elektroniska handlingar, eller kan även i vissa fall vara elektroniska handlingar i sig. Ur-
valet av specifikationer för informationsformat i XML grundar sig därför i en eller flera av följande tre 
anledningar. Specifikationen omfattar ett särskilt fall. Till exempel, 3D, geografi, digitala signaturer, 
kontorsdokument, webbsidor. Specifikationen är avsedd att vara en standard för den svenska och, 
eller europeiska offentliga förvaltningen. Till exempel, FGS, Peppol, Siard, XAdES, XBLR. Uppmärk-
samma att det inte görs någon värdering av specifikationen om att den är bra eller dålig, men ett 
antagande om att det avsedda målet med specifikationen bör öka sannolikheten för att med tiden 
kunna koda eller avkoda den. Den sista anledningen är att specifikationen förekommer i RA-FS 
2009:2. Till exempel, GML, XHTML, XML Signature. 
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6.1.6.4 Varför anges specifikationer med specifika numreringar, och inte bara till rubriken? Till exempel, ”Uni-

code” istället för ”Unicode 13.0”. Det blir lättare att uppdatera! 

 Författningskommentarerna till 3 kapitlet 1 § (a. 1.2) Om nya versioner, utgåvor av specifikationer 

I svensk rätt ska hänvisningar till specifikationer i författningar anges specifikt till en viss version. I 
unionsrätten har däremot påträffats fall där hänvisningar till specifikationer förekommer utan specifik 
versionsnumrering. 

6.1.6.5 Hur har de tekniska kraven valts? 

De tekniska kraven utgår främst från vad som anges i primärkällor. Till exempel, de parametrar som 
definieras i specifikationer, och påstådda fördelar. Det betyder att visa krav kan vara hypotetiskt 
lämpliga, men mindre praktiska vid implementering. Avsikten är att med tiden justera kraven utifrån 
faktiska experiment och tester. 

6.1.6.6 Varför inte ordna kategorier efter ”fall” istället för att ha dem utspridda över ”former och funktioner”? 

 Författningskommentarerna till 4 kapitlet 1 §. 

Avsikten är att försöka uppnå en balans mellan praktisk användbarhet, pedagogisk upplägg, teknisk 
korrekthet och behovet att göra framtida revideringar. Se vidare Bilagorna till författningsförslaget 
TeK. 

6.1.6.7 Hur ska bilagorna uppdateras? Är det inte lättare att inte reglera förteckningen? 

 Konsekvensutredningen (a. 3) Styrmedel 

Det kan först konstateras att förteckningen av specifikationer, och de tekniska kraven, kommer kräva 
samma mängd arbete att uppdatera oavsett om de förs som en bilaga till en författning eller annan 
form. Till exempel, en vägledning eller på en webbplats. 
 
Det finns för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten. Av betydelse är att den fortsatta om-
världsbevakningen inte upphör. Att uppdatera specifikationerna är relativt enkelt; att söka fram och 
sammanställa dem var krävande. Nuvarande form och funktion som kontorsdokument är inte heller 
enkelt att arbeta med. Fördelen med att specifikationerna är reglerade är att det skulle ställa särskil-
da krav på Riksarkivet att förvalta underlaget. Erfarenheten med RA-FS 2009:2 har även visat att 
någon form av reglering är att föredra än ingen styrning alls. 

6.2 Författningsförslag ArK 

6.2.1 Omfattning 

6.2.1.1 Vilka omfattas av författningsförslaget? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 2 § 

 Konsekvensutredningen (a. 5) Intressenter 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4) Avsedda förändringar 

 Konsekvensutredningen (a. 3) Styrmedel 

Författningsförslaget ArK avgränsar omfattningen av verksamheter jämfört med författningsförslaget 
TeK till att endast omfatta: 

– Statliga myndigheter 
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– Enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lag 

– Svenska kyrkan vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lag 

– OSL-organ under vissa omständigheter 

6.2.2 Tillämpningsområde 

6.2.2.1 Är det verkligen lämpligt att ställa samma krav för att framställa allmänna handlingar som för att över-
lämna dem till arkivmyndighet? 

 Författningskommentarerna till 1 kapitlet 5 § 

 Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.2) Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handlingars 
beständighet 

 Konsekvensutredningen (a. 6) Kostnadsmässiga konsekvenser 

Det framgår av 5 § 2 arkivlagen att verksamheter ska vid framställningen av handlingar använda 
materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Att allmänna 
handlingar ska framställas arkivbeständigt framgår redan av RA-FS 2009:2. Författningsförslagen 
ändrar alltså inte gällande rätt. Däremot utökar författningsförslagen utbudet av materiel och metoder 
från nu gällande RA-FS 2009:2. 
 
Utredningen ansluter sig till påståendet att elektroniska handlingars beständighet och framtida nytta 
påverkas starkt, om inte helt bestäms, av de ursprungliga ”IT-systemen”, och att det ursprungliga IT-
systemet får en avgörande betydelse för elektroniska handlingars beständighet. En verksamhet 
måste från början planera för hur elektroniska handlingar ska användas och hanteras i verksamhet-
en. Till exempel, genom tillämpningsregler för gallring, eller gallringsframställning, strategi för bevar-
ande och handböcker för hur personal framställer elektroniska och allmänna handlingar. 

6.2.3 Arkivrättsliga krav för olika fall 

6.2.3.1 Vad händer om ett arkivrättsligt krav som tillåter ett tekniskt skick tas bort från författningsförslaget 
ArK? Får vi inte längre framställa handlingar i sådana tekniska skick? 

Om en arkivmyndighet inte längre tillåter ett tekniskt skick som lämpligt för arkivbeständighet uppstår 
samma fall som om kravet inte hade tagits med från början; kraven i författningsförslaget TeK gäller. 
En arkivmyndighet måste alltså uttryckligen förbjuda kraven i författningsförslaget TeK för att förhind-
ra verksamheter som lyder under dem från att använda sådana materiel och metoder för att fram-
ställa allmänna handlingar. 

6.2.3.2 Om ett arkivrättsligt krav inte längre tillåter ett tekniskt skick, vad händer vid överlämnande? 

Det är upp till varje arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar att bestämma hur de vill 
hantera förändringar av deras arkivrättsliga krav på tekniska skick för allmänna handlingar. 
 
Min rekommendation är att som huvudregel bör ett tekniskt skick som har tillåtits en gång få fortsätta 
att användas tills vidare. Om arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar vill upphöra att 
ta emot sådana tekniska skick bör de vidta åtgärder som fasar ut användningen med tiden. Till ex-
empel, först ändra kraven från ”får” till ”bör inte”, och dels förklara skälen till förändringen, dels vad 
verksamheter kan göra framöver. 
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Jämför hur RA-FS 2009:2 har hanterats i ArK. Alla specifikationer från RA-FS 2009:2 är tillåtna, men 
vissa av dem avråds från fortsatt användning. Till exempel, CALS, SGML, TIFF/IT. 

6.2.4 Bilaga 1 Arkivrättsliga krav 

6.2.4.1 Varför tillåts specifikation ”x” men inte ”y”, och varför ställs kraven ”z”!? 

Till skillnad från författningsförslaget TeK bestäms kraven i ArK helt av arkivmyndigheten. Antagand-
et är att en arkivmyndighet kommer att ställa arkivrättsliga krav utifrån deras dels strategi för bevar-
ande, dels förutsättningar och omständigheter att med tiden kunna ta emot allmänna handlingar och 
använda och hantera dem. Till exempel, deras ekonomi, befintliga program, och personal. 
 
Författningsförslagen kan inte föreskriva att arkivmyndigheter förklarar sina val. Det framgår emeller-
tid av konsekvensutredningen att det kan vara bra för arkivmyndigheten att kunna förklara avvikelser 
från författningsförslaget TeK. 

6.2.4.2 Varför är kraven på elektroniska underskrifter med kontrollfunktioner så betungande? 

Kravet utgår från slutsatserna från förstudien om användningen och hanteringen av underskrifter 
med elektroniska materiel och metoder. Inkomna yttranden till förstudien från den remissen kommer 
att tas i beaktande vid genomgången av remissen för FormatE. 
 
Huvudregeln om att alla certifikat ska bevaras måste förstås i sammanhanget av dels förstudien, 
dels att författningsförslagen omfattar arkivrättsliga krav. Först, de arkivrättsliga kraven gäller endast 
för allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid och, eller ska eller kan komma att överläm-
nas till Riksarkivet. 
 
Huvudregeln kan sedan inskränkas genom gallringsföreskrifter, men det måste göras genom en 
annan författning med ett annat bemyndigande. Av förstudien framgår bland annat att kontrollfunk-
tionen har mindre betydelse för avtal, men kan få betydelse för urkunder. Med andra ord, de arkiv-
rättsliga kraven kommer i praktiken inte vara betungande för alla handlingstyper, men för de fall 
underskrifter med kontrollfunktioner ska bevaras för all framtid så är de arkivrättsliga kraven det som 
bedöms vara minimalt nödvändigt. 

6.3 Författningskommentarerna 

6.3.1 Bilaga 1 

6.3.1.1 Varför finns inte specifikation ”x”, ”y”, eller ”z” med!? 

Om en specifikation inte finns med i författningskommentarerna så beror det helt enkelt på att de 
inte har påträffats under kartläggningen. Som framgår av Om författningskommentarerna, avsikten 
med författningskommentarerna är att de ska innehålla alla ”relevanta” specifikationer. Vänligen an-
ge i ert remissvar eventuella specifikationer som har förbisetts under utredningen. 

6.3.1.2 Varför förs kommentarerna i ett kontorsdokument; varför inte till exempel som en webbplats? 

 Konsekvensutredningen (a. 2.4.3) Kunskapskälla om standarder och deras implementering 

 Se även Författningskommentarerna. 

Att inrätta en webbplats eller plattform kräver en budget, och långsiktig plan för förvaltning. Författ-
ningskommentarerna liksom författningsförslagen är endast ett förslag, och det är tidigast efter ett 
beslut har fattats om underlaget som mer avancerade insatser kan påbörjas. 
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6.3.1.3 Hur ska allt underlag förvaltas? 

Det kan först konstateras att ambitionen för offentlig förvaltning är att ”digitalisera”, och för Riksarkiv-
et att ha ett ”helhetsperspektiv” på informationsförsörjningen i samhället. Det betyder att all informa-
tion kommer att vara i ett eller annat format som kan härleddas till en eller annan specifikation, 
antingen redan redogjord eller som kommer att behöva redogöras. 
 
Det som har varit kostsamt var att göra själva sammanställningen av specifikationer, och särskilt 
konsekvensutredningen. Den fortsatta uppdateringen är relativt enkel så länge det görs regelbundet. 
Av betydelse är därför att underlaget förvaltas, och att det finns resurser och rutiner för den långsik-
tiga förvaltningen. Det finns sedan förslag på hur på hur Riksarkivet kan effektivera förvaltningen. 
Till exempel, dels strukturera informationen, dels systematisera och automatisera vissa arbets-
processer, dels inrätta arbetsgrupper som ansvarar för varje kategori av form och funktion. 

6.4 Vägledningar 

6.4.1 Finns det vägledningar? 

Det finns ett par påbörjade vägledningar, och ett antal planerade, men arbetet med dem kan inte 
fortsätta förrän författningsförslagen är fastställda. 
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Riksarkivets författningssamling 

ISSN 0000-0000 

 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav 
vid framställning av elektroniska handlingar 

beslutade den DD Månad YYYY. 

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 § 2 arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter 

om tekniska krav för framställning av elektroniska handlingar (upptagningar för 

automatiserad behandling). 

1 kap. Omfattning, avgränsning och tillämpningsområde 

Omfattning 

1 § I denna författning finns föreskrifter som reglerar vad som för olika fall krävs av 

materiel och metoder med hänsyn till elektroniska handlingars beständighet i allmänhet. 

Dessa föreskrifter avgränsar därmed vilka materiel och metoder som är lämpliga att använda 

för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av arkivbeständighet i 

synnerhet. 

Allmänna råd. På Riksarkivets webbplats https://riksarkivet.se/rafs/remiss/ finns 

författningskommentarer, vägledningar och annan information som stöd vid tillämpning 

av denna författning. 

2 § Denna författning omfattar sådana verksamheter som nämns i 1-2 a §§ arkivlagen 

(1990:782). 

Avgränsning 

3 § Denna författning reglerar inte 

 användningen av skrivmateriel och förvaringsmedel, 

 innehållet i den elektroniska handlingen, 

 användningen eller hanteringen av elektroniska handlingar. 

  Författningen reglerar därför inte heller 

 rensning eller gallring, 

 allmänna handlingar, arkivbildning eller arkivvård, 

 organisering eller annan förvaltning av elektroniska handlingar, 

 dokumentation, elektronisk arkivering eller strategier för bevarande. 

Allmänna råd. Denna författning reglerar endast den elektroniska handlingens 

beständighet vilket är en grundförutsättning för att en elektronisk handling ska vara 

beständig och vara eller ha förutsättningar för att bli arkivbeständig när den blir allmän. 

RA-FS 2021:X 

https://riksarkivet.se/rafs/remiss/


 

2 

En handling vars form och funktion representeras med 

digitalteknik (upptagning för automatiserad behandling). 

Logiska eller visuella mönster som representerar tekniska 

egenskaper vilka kan kodas och avkodas konsekvent. 

De krav som ställs i denna författning är därför inte nödvändigtvis i sig tillräckliga för att 

uppfylla verksamhetens behov och krav för sina elektroniska handlingar, däribland 3 § 

arkivlagen. Av denna anledning bör en verksamhet välja sina materiel och metoder 

utifrån de föreskrifter, beslut, riktlinjer och andra anvisningar som utfärdas av den 

arkivmyndighet eller motsvarande ansvarig som verksamheten lyder under för att 

närmare styra och vägleda hur en verksamhet efterlever arkivlagen och upprätthåller en 

god offentlighetsstruktur, särskilt gällande 

– arkivbildning och arkivvård, 

– vilka materiel och metoder som ska användas i enskilda fall, 

– det tekniska skicket av allmänna handlingar som ska överlämnas till 

arkivmyndigheten, eller annan med motsvarande ansvar. 

4 § Denna författning omfattar inte de delar av föreskrivna specifikationer som avser vad 

som sägs i 3 § för olika fall. 

Tillämpningsområde 

5 § Det framgår av 5 § 2 arkivlagen (1990:782) att som grund för arkivvården ska 

myndigheterna vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är 

lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

 

6 § Denna författning ska tillämpas vid val av materiel och metoder för att framställa 

elektroniska handlingar för olika fall med hänsyn till behovet av beständighet. 

Allmänna råd. De flesta verksamheters behov av och krav på beständighet bör i 

övervägande fall vara att kunna använda och hantera sina elektroniska handlingar över tid 

för ett eller annat avsett syfte (funktionellt skick). Detta kan särskilt innebära att uppfylla 

arkivlagens 3 § när handlingarna blir allmänna antingen vid framställning eller under 

användning och hantering. Materiel och metoder bör därför väljas för att framställa 

elektroniska handlingar som kan bibehålla sitt funktionella skick och samtidigt kan eller 

har förutsättningar för att kunna användas och hanteras så att de kan återges i ursprungligt 

skick. 

En verksamhet bör utforma sina arbetssätt och rutiner utifrån sina val av materiel och 

metoder för att framställa elektroniska handlingar lämpliga för elektronisk arkivering, så 

att sådana handlingar även ska kunna användas och hanteras i verksamhetens dagliga 

arbete. Verksamheten kan därigenom undvika kostnader för andra materiel och metoder 

eller för konvertering, och även minimera risken för otillåten gallring av hela eller delar 

av sina elektroniska handlingar när de blir allmänna. 

2 kap. Definitioner 

1 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

 

Elektronisk handling 

 

 

Elektroniska handlingens 

beständighet 

 

Format 

 

 

  

En elektronisk handling framställd i ett tekniskt skick som över 

tid kan återges i samma tekniska skick. 



 

3 

Använda materiel och metoder för att utforma, slutföra och 

lagra en elektronisk handling i ett tekniskt skick. 

Framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast 

med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller 

uppfattas på annat sätt enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen 

(1949:105). 

Att ett format kodas eller avkodas enligt en specifikation, eller 

att ett program framställs eller används för att automatisera eller 

manuellt genomföra kodningen eller avkodningen. 

Elektroniska handlingar, inklusive program, eller tekniska 

hjälpmedel. 

Beskrivningar av eller instruktioner för format eller 

implementeringar av dessa, vilka kan återfinnas i en eller flera 

handlingar. 

Förutsättningar för användbarheten av ett format som 

möjliggörs genom en teknisk metod, till exempel bitmap, 

datastrukturer, datatyper, filformat, komprimering, logiska 

funktioner, logiska strukturer, kryptering, länkar, metadata, 

semantiska strukturer, tecken, vektor eller en kombination av 

dessa. 

En eller flera metoder som kan bekräfta  

 att ett format är implementerat enligt specifikationen 

(materiell kontroll), 

 att formatets tekniska egenskaper får, ska eller inte får 

implementeras enligt specifikationen (formell kontroll), 

 att det tekniska skicket uppfyller verksamhetens behov och 

krav (policykontroll), eller 

 att det tekniska skicket återges som förväntat och för avsett 

ändamål (kontroll av form och funktion). 

Procedurer, förfarandesätt och andra tillvägagångssätt för att 

implementera ett tekniskt skick, och möjliggöra att det tekniska 

skickets form och funktion kan läsas eller avlyssnas eller 

uppfattas på annat sätt med samma eller andra materiel och 

metoder. 

Ett praktiskt eller faktiskt exempel på 

 hur ett eller flera format implementeras genom ett program, 

eller 

 ett eller flera implementerade format, till exempel 

exempelfiler, referensfiler, testfiler, och träningsdata. 

Framställa 

 

 

Handling 

 

 

 

 

Implementera 

 

 

 

Materiel 

 

 

Metoder 

 

  

 

 

 

Referensimplementering 

 

 

 

 

 

Specifikation 

 

 

 

Teknisk egenskap 

 

 

 

 

 

 

Teknisk kontroll 
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Exekvering eller tolkning av en teknisk egenskap som ändrar 

andra tekniska egenskaper eller realiserar en funktionalitet, till 

exempel aritmetiska och logiska operationer, databasfrågor, 

exportera-importera, inspela-uppspela, komprimera-

dekomprimera, kryptera-dekryptera, länkanrop, rastrering, 

rendering, sökning, tillämpa filter eller en kombination av dessa. 

Fysiska digitaltekniska komponenter som utgör sådan hårdvara 

som krävs för att kunna framställa eller återge elektroniska 

handlingar. 

De tekniska egenskaper och tekniska processer som tillsammans 

ger form respektive funktion till en elektronisk handling. Denna 

form och funktion kan sedan representera till exempel bild, 

interaktivitet, ljud, rörliga bilder, text, underskrifter eller en 

kombination av dessa. 

Använda materiel och metoder så att en lagrad elektronisk 

handlings tekniska skick åter kan läsas eller avlyssnas eller 

uppfattas på annat sätt. 

Teknisk process 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt hjälpmedel 

 

 

 

Tekniskt skick 

 

 

 

 

 

Återge 

 

 

3 kap. Format 

Specifikationer 

1 § I Bilaga 1 till denna författning finns specifikationer som uppfyller de tekniska kraven i 

denna författning under förutsättning att de implementeras eller har implementerats i enlighet 

med 4 kap. 

Allmänna råd. En verksamhet bör vid kravställning dokumentera och skriftligen avtala 

eller överenskomma med leverantören eller motsvarande kring de villkor som förutsätts 

för att uppfylla kraven i denna författning och de kriterier som kan påvisa att kraven i 

denna författning har uppfyllts. 

Innan en beställning påbörjas bör därför alla specifikationer som är nödvändiga för att 

implementera ett eller flera format ha införskaffats och överlämnats till verksamheten. 

För att det ska kunna avgöras om leveransen har slutförts bör båda parter noggrant ha 

specificerat de referensimplementeringar och metoder för teknisk kontroll som kan 

bekräfta att programmen som implementerar formaten respektive implementerade format 

överensstämmer med denna bestämmelse. 

Referensimplementeringar och tekniska kontroller 

2 § De tekniska krav som avses i 1 § kan förutsättas vara uppfyllda om 

1) de format som utgör det tekniska skicket 

a) har framställts med referensimplementeringar som anges i Bilaga 1 till denna 

författning, eller program som följer sådana, eller 

b) för en redan framställd elektronisk handling har bekräftats av materiella och 

formella kontroller med metoder som anges i Bilaga 2 till denna författning, 

2) och det tekniska skickets form och funktion har kontrollerats. 

Allmänna råd. För kontroller av form och funktion bör verksamheten ta fram kriterier 

som kvalificerar den avsedda formen och funktionen, eller framställa exemplar, förlagor 
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eller modeller som representerar den avsedda formen och funktionen, vilka kan ligga till 

grund för jämförelser. 

För de format som verksamheten använder men för vilka det inte föreskrivs en 

materiell eller formell kontroll, bör verksamheten i samråd med sin arkivmyndighet eller 

motsvarande ansvarig dokumentera förutsättningarna för sådana kontroller. Av betydelse 

för materiella kontroller är de metoder som program använder för att framställa eller 

kontrollera framställda elektroniska handlingar. Av betydelse för formella kontroller är 

vilka av specifikationens uppmanande krav (bör, bör inte) som har tolkats vara fakultativa 

krav (får, kan) och vilka av båda dessa typer av krav som har tolkats vara obligatoriska 

krav (ska eller får inte). 

En verksamhet bör även utföra en policykontroll för att bekräfta att det tekniska 

skicket används och hanteras i enlighet med verksamhetens behov och krav, däribland 3 § 

arkivlagen. Användningen och hanteringen bör inte strida mot de obligatoriska, 

fakultativa och uppmanande kraven som finns i föreskrivna specifikationer eller i övrigt 

mot de tekniska kraven i denna författning. 

4 kap. Tekniska krav för olika fall 

Typer av tekniska krav 

1 § I Bilaga 3 i denna författning finns tekniska krav för olika fall. Tekniska krav kan vara  

 obligatoriska (ska, ska inte eller får inte), 

 fakultativa (får, kan), eller 

 uppmanande (bör, bör inte). 

Tekniska krav kan gälla för 

 alla olika fall (allmänna krav), eller 

 vissa typer av fall (särskilda krav). 

Särskilda krav kan omfatta alla fall av användning och hantering av elektroniska 

handlingar (generella fall), eller endast vissa användningar och hanteringar av elektroniska 

handlingar (speciella fall). 

Allmänna råd. Denna författning innehåller inga föreskrifter om att verksamheter ska 

välja eller använda materiel och metoder, men om de materiel och metoder verksamheten 

väljer eller använder omfattas av ett eller flera fall gäller de föreskrivna kraven. 

Allmänna tekniska krav för alla former och funktioner av elektroniska handlingar 

2 § Alla elektroniska handlingar ska vid framställning uppfylla samtliga tillämpliga 

allmänna krav. 

För de fall det finns tillämpliga särskilda krav gäller dessa framför de allmänna kraven. 

Särskilda tekniska krav i generella och speciella fall för elektroniska handlingar med en 

specifik form och funktion 

3 § En elektronisk handling med en specifik form och funktion ska vid framställning 

uppfylla alla tillämpliga krav, för den formen och funktionen, som gäller i generella och 

speciella fall. 

Vid motsägelser mellan kraven för generella och speciella fall gäller kraven för speciella 

fall före generella. 

Allmänna råd. En och samma elektroniska handlings innehåll kan representeras med 

olika former och funktioner. Till exempel, som bild, som text eller som ljud. En och 
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samma form och funktion kan sedan uppstå i ett eller annat tekniskt skick. Till exempel, 

för en bild i de tekniska skicken raster eller vektor. En verksamhet bör därför framställa 

sina elektroniska handlingar i ett sådant tekniskt skick som kan användas och hanteras 

med de materiel och metoder som verksamheten har förutsättningar för att kunna använda 

och har uppskattat att omständigheterna i övrigt tillåter en fortsatt användning av. 

Tekniska krav vid svåra fall 

4 § En elektronisk handling behöver endast uppfylla de allmänna tekniska kraven enligt 2 § 

om 

 de särskilda kraven i 3 § inte med enkelhet kan tillämpas eller ett eller flera särskilda krav 

kan tillämpas men dessa inte är tillräckliga eftersom det rör sig om ett fall som inte regleras 

och som faller helt eller delvis utanför de generella fallen, och 

 om verksamheten i övrigt säkerställer att handlingen kan användas och hanteras över tid 

med hänsyn till behovet av beständighet i allmänhet och arkivbeständighet i synnerhet. 

Allmänna råd. En verksamhet kan säkerställa att framställda elektroniska handlingar kan 

användas och hanteras för begränsad tid eller för all framtid genom att till exempel ta 

hand om dokumentation, specifikationer, källkod och program samt budgetera kostnader 

för licenser, programanpassningar, felkorrigeringar, drift, hjälpcentral, personal och andra 

arbetsinsatser. 

En verksamhet bör samråda med sin arkivmyndighet eller motsvarande ansvarig innan 

tillämpning av bestämmelsen. När kraven enligt denna författning inte är uppfyllda kan 

de inte heller förutsättas att materiel och metoder är lämpliga med hänsyn till behovet av 

beständighet. Verksamheten ansvarar därför för att påvisa att åtgärderna är tillräckliga. 

 

________ 

1. Denna författning träder i kraft den DD Månad YYYY. 

2. Författningen ska tillämpas senast från och med den DD Månad YYYY+1år. 

 

KARIN ÅSTRÖM IKO 

Benjamin Yousefi 
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BILAGA 1 SPECIFIKATIONER OCH REFERENSIMPLEMENTERINGAR 

I denna bilaga finns en förteckning över specifikationer och referensimplementeringar vilka 

ska implementeras endast med de krav för de fall som uttryckligen uppställs i Bilaga 3. 

 
Tabell 1 Förteckning över specifikationer och referensimplementeringar. 

# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

1.  AAC 

MPEG-2 del 7 

MPEG-4 del 3 

MPEG-4 del 24 

MPEG-4 del 26 

MPEG-4 Audio 

MPEG-4 

MPEG 

ISO/IEC 13818-7:2006 

Information technology – Generic coding of moving pictures 

and associated audio information – Part 7: Advanced Audio 

Coding (AAC) 

ISO/IEC 14496-3:2009 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 3: Audio 

ISO/IEC 14496-4:2004 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 4: Conformance testing 

ISO/IEC 14496-5:2001 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 5: Reference software 

ISO/IEC TR 14496-24:2008 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 24: Audio and systems interaction 

ISO/IEC 14496-26:2010 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 26: Audio conformance 

2.  ADDML NA-NO 

ADDML 8.3 Archival Data Description Markup Language, 

versjon 8.3 

3.  APNG Mozilla 

APNG Specification 1.0 

4.  ASCII 

US-ASCII 

ASCII 7-bit 

 

INCITS 4-1986[R2012] 

Information Systems - Coded Character Sets - 7-Bit 

American National Standard Code for Information 

Interchange (7-Bit ASCII) 

5.  ASiC ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (2016-04) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 

Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and 

ASiC baseline containers 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

6.  AV1 The Alliance for Open Media 

AV1 Bitstream & Decoding Process Specification 

(20190108) 

  Referensimplementering 

7.  – AV1CL Alliance for Open Media 

AV1 Codec Library 

8.  AVIF The Alliance for Open Media 

AV1 Image File Format (AVIF), v1.0.0, 19 February 2019 

9.  BMP Microsoft 

Ingen formell specifikation. 

10.  BW64 ITU-R Recommendation BS.2088-1 (10/2019) 

Long-form file format for the international exchange of 

audio programme materials with metadata 

11.  BWF EBU – TECH 3285 Version 2.0 (May 2011) 

A format for audio data files in broadcasting 

12.  BZIP2 Informell specifikation 

Joe Tsai (2016-03-17) BZIP2: Format Specification 

13.  CALS 

CALS Type 1-4 

ODA-DAP (Type 2) 

NIFF (Type 3) 

JEDMICS (Type 4) 

MIL-PRF-28002C (30 September 1997) 

Performance specification: raster graphics representation in 

binary format, requirements for 

MIL-STD-1840C (26 June 1997) 

Department of defense interface standard: Automated 

Interchange of Technical Information 

14.  CAdES ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (2016-04) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES 

digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES 

baseline signatures 

15.  CMS IETF RFC 3370 

Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithms 

IETF RFC 5652 

Cryptographic Message Syntax (CMS) 

IETF RFC 5754 

Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax 

16.  CRT IETF RFC 7468 

Textual Encodings of PKIX, PKCS, and CMS Structures 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

17.  CS Geo DILCIS Board 

E-ARK (31.05.2019, v2.0.0) Specification for digital 

geospatial data records archiving 

18.  CSS W3C Recommendation 07 June 2011 

Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) 

Specification 

19.  DEFLATE IETF RFC 1951 

DEFLATE Compressed Data Format Specification version 

1.3 

20.  DJVU Lizardtech 

DjVu Reference v3 (November 2005) 

21.  DNG Adobe Incorporation 

Digital Negative (DNG) Specification, Version 1.5.0.0, May 

2019 

22.  DSV Informell specifikation 

Delimiter Separated Values 

23.  – CSV IETF RFC 4180 

Common Format and MIME Type for Comma-Separated 

Values (CSV) Files 

24.  – TSV Paul Lindner 

Definition of tab-separated-values (tsv) 

25.  DTD SGML 

Avsnitt 11 Markup Declarations: Document Type Definition 

XML 1.0 och XML 1.1 

Avsnitt 2.8 Prolog and Document Type Declaration. 

26.  EBUCore European Broadcasting Union 

Tech 3293 v. 1.10 (April 2020) EBU Core metadata set 

(EBUCore) specification 

27.  IMF+MIME 

EML 

IETF RFC 2045 

Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) Part One: 

Format of Internet Message Bodies 

IETF RFC 2046 

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: 

Media Types 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

IETF RFC 2047 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Part Three: 

Message Header Extensions for Non-ASCII Text 

IETF RFC 2049 

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Five: 

Conformance Criteria and Examples 

IETF RFC 2231 

MIME Parameter Value and Encoded Word Extensions: 

Character Sets, Languages, and Continuations 

IETF RFC 3676 

The Text/Plain Format and DelSP Parameters 

IETF RFC 5322 

Internet Message Format 

IETF RFC 6532 

Internationalized Email Headers 

IETF RFC 6533 

Internationalized Delivery Status and Disposition 

Notifications 

IETF RFC 6657 

Update to MIME regarding "charset" Parameter Handling 

in Textual Media Types 

28.  EPUB IDPF Recommended Specification (5 January 2017) 

EPUB Accessibility 1.0 Conformance and Discovery 

Requirements for EPUB Publications 

ISO/IEC TS 22424-1:2020 

Digital publishing — EPUB3 preservation — Part 1: 

Principles 

ISO/IEC TS 22424-2:2020 

Digital publishing — EPUB3 preservation — Part 2: 

Metadata requirements 

W3C Final Community Group Specification 08 May 2019 

EPUB 3.2 

W3C Final Community Group Specification 08 May 2019 

EPUB Packages 3.2 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

W3C Final Community Group Specification 08 May 2019 

EPUB Content Documents 3.2 

W3C Final Community Group Specification 08 May 2019 

EPUB Open Container Format (OCF) 3.2 

W3C Final Community Group Specification 08 May 2019 

EPUB Media Overlays 3.2 

29.  FFV1 IETF Cellar working group 

FF1 Video Codec Format Version 0, 1, 2, 4 (draft) 

  Referensimplementering 

30.  – FFmpeg FFmpeg team 

FFmpeg 4.4 (2021-04-08) "Rao" 

31.   MediaConch 

SampleFiles 

32.  FLAC Xiph.Org Foundation 

Free Lossless Audio Codec 

Specifikationen gäller som den är vid tidpunkten för ikraftträdandet av 

denna författning. 

  Referensimplementering 

33.  – libFLAC 

– libFLAC++ 

Xiph.Org Foundation 

FLAC 1.3.3 

34.  FLF Informell specifikation 

Fixed Length Format 

35.  GeoJSON IETF RFC 7946 

The GeoJSON Format 

36.  GeoTIFF GeoTIFF working group 

OGC (19-008r4) GeoTIFF Standard, Version: 1.1 (2019-09-

14) 

37.  GIF CompuServe Incorporated 

GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT Version 89a 

38.  GML ISO 19136-1:2020 

Geographic information — Geography Markup Language 

(GML) — Part 1: Fundamentals 

ISO 19136-2:2015 

Geographic information — Geography Markup Language 

(GML) — Part 2: Extended schemas and encoding rules 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

39.  GZIP IETF RFC 1952 

GZIP file format specification version 4.3 

40.  HDR-TV ITU-R BT.2100-2 (07/2018) 

Image parameter values for high dynamic range television 

for use in production and international programme 

exchange 

41.  HDTV ITU-R BT.709-6 (06/2015) 

Parameter values for the HDTV standards for production 

and international programme exchange 

42.  HTML 4.01 

HTML 

W3C Recommendation 24 December 1999 superseded 27 

March 2018 

HTML 4.01 Specification 

43.  – ISO HTML ISO/IEC 15445:2000 

Information technology – Document description and 

processing languages – HyperText Markup Language 

(HTML) 

44.  HTML++ 

HTML5 

HTML 

WHATWG 

HTML Living Standard — Last Updated 13 April 2021 

45.  – XHTML++ HTML++ 

A14. The XML syntax 

46.  IEC 80000-13 IEC 80000-13:2008 

Quantities and units — Part 13: Information science and 

technology 

47.  IFC 

IFC-SPF 

IFC-XML 

ISO 16739-1:2018 

Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the 

construction and facility management industries – Part 1: 

Data schema 

48.  ISO 216 ISO 216:2007 

Writing paper and certain classes of printed matter — 

Trimmed sizes — A and B series, and indication of machine 

direction 

49.  ISO 639 ISO 639-1:2002 

Codes for the representation of names of languages — Part 

1: Alpha-2 code 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

ISO 639-2:1998 

Codes for the representation of names of languages — Part 

2: Alpha-3 code 

ISO 639-3:2007 

Codes for the representation of names of languages — Part 

3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages 

ISO 639-4:2010 

Codes for the representation of names of languages — Part 

4: General principles of coding of the representation of 

names of languages and related entities, and application 

guidelines 

ISO 639-5:2008 

Codes for the representation of names of languages — Part 

5: Alpha-3 code for language families and groups 

50.  ISO 3166 ISO 3166-1:2020 

Codes for the representation of names of countries and their 

subdivisions — Part 1: Country code 

ISO 3166-2:2020 

Codes for the representation of names of countries and their 

subdivisions — Part 2: Country subdivision code 

ISO 3166-3:2020 

Codes for the representation of names of countries and their 

subdivisions — Part 3: Code for formerly used names of 

countries 

51.  ISO 8601 ISO 8601-1:2019 

Date and time — Representations for information 

interchange — Part 1: Basic rules 

52.  ISO/IEC 8859-1 

ISO 8859-1 

Latin 1 

ECMA-94 

8-BIT SINGLE-BYTE CODED GRAPHIC CHARACTER 

SETS – LATIN ALPHABETS No. 1 TO No. 4 (2nd Edition 

June 1986) 

ISO/IEC 8859-1:1998 

Information technology – 8-bit single-byte coded graphic 

character sets – Part 1: Latin alphabet No. 1 

SS-ISO/IEC 8859-1:2004 

8-bits kodade grafiska teckenmängder - Del 1: Latinska 

alfabetet nr 1 (ISO/IEC 8859-1:1998, IDT) 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

53.  – [IANA] ISO-8859-1 

– ISO 8859-1 

– Windows-28591 

ISO/IEC 6429:1992 

Information technology – Control functions for coded 

character sets 

54.  ISO/IEC 8859-4 

Latin 4 

ECMA-94 

8-BIT SINGLE-BYTE CODED GRAPHIC CHARACTER 

SETS – LATIN ALPHABETS No. 1 TO No. 4 (2nd Edition 

June 1986) 

ISO/IEC 8859-4:1998 

Information technology – 8-bit single-byte coded graphic 

character sets – Part 4: Latin alphabet No. 4 

55.  – [IANA] ISO-8859-4 

– Windows-28594 
ISO/IEC 6429:1992 

Information technology – Control functions for coded 

character sets 

56.  ISO/IEC 8859-10 

Latin 6 

ECMA-144 

8-Bit Single-Byte Coded Graphic Character sets: Latin 

Alphabet No. 6 (3rd Edition December 2000) 

ISO/IEC 8859-10:1998 

Information technology – 8-bit single-byte coded graphic 

character sets – Part 10: Latin alphabet No. 6 

57.  – ISO-IR 158 ISO-IR 158 Codepage layout 

Sami (Lappish) Supplementary Set 

58.  – [IANA] ISO-8859-

10 

– Windows-28600 

ISO/IEC 6429:1992 

Information technology – Control functions for coded 

character sets 

59.  ISO/IEC 8859-15 

Latin 9 

Latin 0 

ISO/IEC 8859-15:1999 

Information technology – 8-bit single-byte coded graphic 

character sets – Part 15: Latin alphabet No. 9 

60.  – [IANA] ISO-8859-

15 

– Windows-28605 

ISO/IEC 6429:1992 

Information technology – Control functions for coded 

character sets 

61.  ITU-T T.4 

CCITT T.4 

CCITT Group 3 

ITU-T Recommendation T.4 (07/03) 

Standardization of Group 3 facsimile terminals for document 

transmission 

62.  ITU-T T.6 

CCITT T.6 

CCITT Group 4 

ITU-T Recommendation T.6 (11/88) 

Facsimile coding schemes and coding control functions for 

Group 4 facsimile apparatus 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

63.  JBIG2 ISO/IEC 14492:2019 

Information technology — Lossy/lossless coding of bi-level 

images 

ITU-T Recommendation T.88 (08/18) 

Information technology – Lossy/lossless coding of bi-level 

images 

ITU-T Recommendation T.89 (09/01) 

Application profiles for Recommendation T.88 - 

Lossy/lossless coding of bi-level images (JBIG2) for 

facsimile 

64.  JFIF Ecma International Technical Report TR/98 

JPEG File Interchange Format (JFIF) (June 2009) 

ISO/IEC 10918-5:2013 

Information technology — Digital compression and coding 

of continuous-tone still images: JPEG File Interchange 

Format (JFIF) — Part 5: 

65.  JP2 

JPEG 2000 del 1 

JPEG 2000 

ISO/IEC 15444-1:2016 

ISO/IEC 15444-1:2019 Information technology — JPEG 

2000 image coding system — Part 1: Core coding system 

ISO/IEC 15444-4:2004 

Information technology — JPEG 2000 image coding system: 

Conformance testing — Part 4: 

ISO/IEC 15444-5:2015 

Information technology — JPEG 2000 image coding system: 

Reference software — Part 5: 

ITU Recommendation T.800 (11/15) 

Information technology - JPEG 2000 image coding system: 

Core coding system 

  Referensimplementering 

66.  – OpenJPEG Image and Signal Processing Group (ISPGroup), Université de Louvain 

(UCL) 

OpenJPEG 2.4.0 

67.  JPEG ISO/IEC 10918-1:1994 

Information technology – Digital compression and coding of 

continuous-tone still images: Requirements and guidelines 

ISO/IEC 10918-2:1995 

Information technology — Digital compression and coding 

of continuous-tone still images: Compliance testing 



 

18 

# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

ITU Recommendation T.81 (09/92) 

Information technology – Digital compression and coding of 

continuous-tone still images – Requirements and guidelines 

  Referensimplementering 

68.  – libjpeg Independent JPEG Group 

libjpeg (v. 9d of 12-Jan-2020) 

69.  JPX 

JPEG 2000 del 2 

JPEG 2000 

ISO/IEC 15444-2:2004 

Information technology – JPEG 2000 image coding system: 

Extensions 

ITU Recommendation T.801 (08/02) 

Information technology - JPEG 2000 image coding system: 

Extensions 

70.  JSON 

 

ECMA-404 (2nd Edition December 2017) 

The JSON Data Interchange Syntax 

IETF RFC 8259 

The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange 

Format 

ISO/IEC 21778:2017 

Information technology — The JSON data interchange 

syntax 

71.  – I-JSON IETF RFC 7493 

The I-JSON Message Format 

72.  MathML W3C Recommendation 21 October 2003, Second Edition 

Mathematical Markup Language (MathML) Version 2.0 

W3C Recommendation 07 June 2011 

A MathML for CSS Profile 

W3C Recommendation 10 April 2014, 2nd Edition 

Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 

73.  MIX Library of Congress 

MIX Version 2.0 

74.  MJP2 ISO/IEC 15444-3:2007 

Information technology — JPEG 2000 image coding system: 

Motion JPEG 2000 — Part 3: 

75.  MKV 

Matroska 

IETF Cellar working group 

Matroska Specifications (draft) 

  Referensimplementering 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

76.   MediaArea 

SampleFiles 

77.  MNG Glenn Randers-Pehrson (editor) 

MNG (Multiple-image Network Graphics) Format Version 

1.0 

  Referensimplementering 

78.   Gerard Juyn 

Libmng 1.0.10 

79.  MPEG-1 del 1 

MPEG-PS 

MPEG-TS 

MPEG-1 

MPEG 

ISO/IEC 11172-1:1993 

Information technology – Coding of moving pictures and 

associated audio for digital storage media at up to about 1,5 

Mbit/s – Part 1: Systems 

80.  MPEG-1 del 2 

MPEG-1 Video 

MPEG-1 

MPEG 

ISO/IEC 11172-2:1993 

Information technology – Coding of moving pictures and 

associated audio for digital storage media at up to about 1,5 

Mbit/s – Part 2: Video 

81.  MPEG-1 del 3 

MP1 

MPEG-1 Layer I 

MP2 

MPEG-1 Layer II 

MP3 

MPEG-1 Layer III 

MPEG-1 

MPEG 

ISO/IEC 11172-3:1993 

Information technology – Coding of moving pictures and 

associated audio for digital storage media at up to about 1,5 

Mbit/s – Part 3: Audio 

82.  MPEG-1 del 4 

MPEG-1 del 5 

MPEG-1 

MPEG 

ISO/IEC 11172-4:1995 

Information technology – Coding of moving pictures and 

associated audio for digital storage media at up to about 1,5 

Mbit/s – Part 4: Compliance testing 

ISO/IEC TR 11172-5:1998 

Information technology – Coding of moving pictures and 

associated audio for digital storage media at up to about 1,5 

Mbit/s – Part 5: Software simulation 

83.  MPEG-2 del 1 

MPEG-PS 

MPEG-TS 

H.222.0 

MPEG-2 

MPEG 

ISO/IEC 13818-1:2019 

Information technology – Generic coding of moving pictures 

and associated audio information – Part 1: Systems 

ITU-T Recommendation H.222.0 (08/18) 

Information technology - Generic coding of moving pictures 

and associated audio information: Systems 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

84.  MPEG-2 del 2 

MPEG-2 Video 

H.262 

MPEG-2 

MPEG 

ISO/IEC 13818-2:2013 

Information technology – Generic coding of moving pictures 

and associated audio information – Part 2: Video 

ITU-T Recommendation H.262 (02/12) 

Information technology - Generic coding of moving pictures 

and associated audio information: Video 

85.  MPEG-2 del 3 

MPEG-2 BC 

MPEG 

ISO/IEC 13818-3:1998 

Information technology – Generic coding of moving pictures 

and associated audio information – Part 3: Audio 

86.  MPEG-2 del 4 

MPEG-2 del 5 

MPEG-2 

MPEG 

ISO/IEC 13818-4:2004 

Information technology – Generic coding of moving pictures 

and associated audio information – Part 4: Conformance 

testing 

ISO/IEC TR 13818-5:2005 

Information technology – Generic coding of moving pictures 

and associated audio information – Part 5: Software 

simulation 

87.  MPEG-4 del 1 

MPEG-4 

MPEG 

ISO/IEC 14496-1:2010 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 1: Systems 

88.  MPEG-4 del 2 

MPEG-4 Visual 

MPEG-4 

MPEG 

ISO/IEC 14496-2:2004 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 2: Visual 

89.  MPEG-4 del 4 

MPEG-4 del 5 

MPEG-4 del 7 

MPEG-4 

MPEG 

ISO/IEC 14496-4:2004 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 4: Conformance testing 

ISO/IEC 14496-5:2001 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 5: Reference software 

ISO/IEC TR 14496-7:2004 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 7: Optimized reference software for coding of audio-

visual objects 

90.  MPEG-4 del 10 

MPEG-4 AVC 

H.264 

MPEG-4 

ISO/IEC 14496-10:2020 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 10: Advanced Video Coding 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

MPEG ITU-T Recommendation H.264 (04/17) 

Advanced video coding for generic audiovisual services 

91.  MPEG-4 del 14 

MP4 

MPEG-4 

MPEG 

ISO/IEC 14496-14:2020 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 14: MP4 file format 

ISO/IEC 14496-15:2017 

Information technology – Coding of audio-visual objects – 

Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit 

structured video in the ISO base media file format 

92.  MPEG-4 del 32 

MPEG-4 

MPEG 

ISO/IEC 14496-32:2021 

Information technology — Coding of audio-visual objects — 

Part 32: File format reference software and conformance 

93.  MPEG-H HEVC 

H.265 

MPEG-H 

MPEG 

ISO/IEC 23008-2:2020 

Information technology – High efficiency coding and media 

delivery in heterogeneous environments – Part 2: High 

efficiency video coding 

ITU-T Recommendation H.265 (11/19) 

High efficiency video coding 

94.  MPEG-H HEIF 

HEIF 

MPEG 

ISO/IEC 23008-12:2017 

Information technology — High efficiency coding and media 

delivery in heterogeneous environments — Part 12: Image 

File Format 

95.  MPEG-I del 3 

VVC 

H.266 

ISO/IEC 23090-3:2021 

Information technology — Coded representation of 

immersive media — Part 3: Versatile video coding 

ITU-T Recommendation H.266 (08/20) 

Versatile video coding 

96.  ODD 

ODB 

ODC 

ODF 

ODG 

ODP 

ODS 

ODT 

 

ISO/IEC 26300-1:2015 

Information technology — Open Document Format for 

Office Applications (OpenDocument) v1.2 — Part 1: 

OpenDocument Schema 

ISO/IEC 26300-2:2015 

Information technology — Open Document Format for 

Office Applications (OpenDocument) v1.2 — Part 2: 

Recalculated Formula (OpenFormula) Format 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

ISO/IEC 26300-3 (First edition 2015-07-01) 

Information technology — Open Document Format for 

Office Applications (OpenDocument) v1.2 — Part 3: 

Packages 

97.  Office Open XML 

OOXML 

DOCX 

PPTX 

XLSX 

ECMA-376-1:2016 

Office Open XML File Formats — Fundamentals and 

Markup Language Reference (5th Edition, October 2016) 

ECMA-376-2:2012 

Office Open XML File Formats — Open Packaging 

Conventions (4th Edition, December 2012) 

ECMA-376-3:2015 

Office Open XML File Formats — Markup Compatibility 

and Extensibility (5th Edition, December 2015) 

ECMA-376-4:2016 

Office Open XML File Formats — Transitional Migration 

Features (5th Edition, October 2016) 

ECMA-376-5:2006 

Office Open XML Part 5: Markup Compatibility and 

Extensibility (1st Edition, December 2006) 

ISO/IEC 29500-1:2016 

Information technology – Document description and 

processing languages – Office Open XML File Formats – 

Part 1: Fundamentals and Markup Language Reference 

ISO/IEC 29500-2:2012 

Information technology – Document description and 

processing languages – Office Open XML File Formats – 

Part 2: Open Packaging Conventions 

ISO/IEC 29500-3:2015 

Information technology – Document description and 

processing languages – Office Open XML File Formats – 

Part 3: Markup Compatibility and Extensibility 

ISO/IEC 29500-4:2016 

Information technology – Document description and 

processing languages – Office Open XML File Formats – 

Part 4: Transitional Migration Features 

98.  OpenPGP IETF RFC 4880 

OpenPGP Message Format 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

IETF RFC 5581 

The Camellia Cipher in OpenPGP 

IETF RFC 6637 

Elliptic Curve Cryptography (ECC) in OpenPGP 

99.  – OpenPGP MIME IETF RFC 2015 

MIME Security with Pretty Good Privacy (PGP) 

IETF RFC 3156 

MIME Security with OpenPGP 

100.  OAC IETF RFC 6716 

Definition of the Opus Audio Codec 

IETF RFC 7587 

RTP Payload Format for the Opus Speech and Audio Codec 

IETF RFC 8251 

Updates to the Opus Audio Codec 

101.  PAdES ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (2016-04) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES 

digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES 

baseline signatures 

ISO 14533-3:2017 

Processes, data elements and documents in commerce, 

industry and administration — Long term signature profiles 

— Part 3: Long term signature profiles for PDF Advanced 

Electronic Signatures (PAdES) 

102.  PCM ITU-T Recommendation G.711 (11/88) 

Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies 

103.  – BWF BWF 

A2. Pulse Code Modulation (PCM) Format 

104.  – LPCM PCM 
Med linjär kvantisering (eng. linear quantization). 

105.  PDF 1.4 

PDF 

Adobe Systems Incorporated 

PDF Reference (third edition) Adobe Portable Document 

Format Version 1.4 

106.  PDF 1.7 

ISO 32000-1 

PDF 

Adobe Systems Incorporated 

Document management — Portable document format — 

Part 1: PDF 1.7 (First Edition 2008-7-1) 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

ISO 32000-1:2008 

Document management — Portable document format — 

Part 1: PDF 1.7 

107.  PDF 2.0 

ISO 32000-2 

PDF 

ISO 32000-2:2017 

Document management — Portable document format — 

Part 2: PDF 2.0 

108.  PDF/A PDF/A-1 -2 -3 -4 

  Referensimplementeringar 

109.   veraPDF 

Corpus 

110.  PDF/A-1 

PDF/A 

ISO 19005-1:2005 

Document management – Electronic document file format 

for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 

(PDF/A-1) 

PDF/A Competence Center (2008-03-14) 

TechNote 0006: Digital Signatures in PDF/A-1 

111.  PDF/A-2 

PDF/A 

ISO 19005-2:2011 

Document management – Electronic document file format 

for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 32000-1 

(PDF/A-2) 

112.  PDF/A-3 

PDF/A 

ISO 19005-3:2012 

Document management – Electronic document file format 

for long-term preservation – Part 3: Use of ISO 32000-1 

with support for embedded files (PDF/A-3) 

113.  PDF/A-4 

PDF/A 

ISO 19005-4:2020 

Document management — Electronic document file format 

for long-term preservation — Part 4: Use of ISO 32000-2 

(PDF/A-4) 

Med undantag för bilaga A och B. 

114.  PDF/A-4e PDF/A-4 

Annex B (normative) Requirements for a PDF/A for 

Engineering (PDF/A-4e) 

115.  PDF/A-4f PDF/A-4 

Annex A (normative) Requirements for a PDF/A with 

Embedded Files (PDF/A-4f) 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

116.  PDF/E-1 

PDF/E 

ISO 24517-1:2008 

Document management – Engineering document format 

using PDF – Part 1: Use of PDF 1.6 (PDF/E-1) 

117.  PDF/UA ISO 14289-1:2014 

Document management applications – Electronic document 

file format enhancement for accessibility – Part 1: Use of 

ISO 32000-1 (PDF/UA-1) 

118.  PDF/X-1+1a 

PDF/X 

ISO 15930-1:2001 

Graphic technology — Prepress digital data exchange — 

Use of PDF — Part 1: Complete exchange using CMYK 

data (PDF/X-1 and PDF/X-1a) 

119.  PDF/X-1a 

PDF/X 

ISO 15930-4:2003 

Graphic technology — Prepress digital data exchange using 

PDF — Part 4: Complete exchange of CMYK and spot 

colour printing data using PDF 1.4 (PDF/X-1a) 

120.  PDF/X-3:2002 

PDF/X-3 

PDF/X 

ISO 15930-3:2002 

Graphic technology — Prepress digital data exchange — 

Use of PDF — Part 3: Complete exchange suitable for 

colour-managed workflows (PDF/X-3) 

121.  PDF/X-3:2003 

PDF/X-3 

PDF/X 

ISO 15930-6:2003 

Graphic technology — Prepress digital data exchange using 

PDF — Part 6: Complete exchange of printing data suitable 

for colour-managed workflows using PDF 1.4 (PDF/X-3) 

122.  PDF/X-4p 

PDF/X 

ISO 15930-7:2010 

Graphic technology — Prepress digital data exchange using 

PDF — Part 7: Complete exchange of printing data 

(PDF/X-4) and partial exchange of printing data with 

external profile reference (PDF/X-4p) using PDF 1.6 

123.  PEPPOL SS-EN 16931-1:2017+A1:2019 

Elektronisk fakturering – Del 1: Semantisk datamodell för 

en elektronisk fakturas basinnehåll 

SIS-CEN/TS 16931-2:2017 

Elektronisk fakturering - Del 2: Lista över syntaxer som 

överensstämmer med EN 16931-1 

124.  PKCS #7 CMS 

PKCS #7 

IETF RFC 2315 

PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5 

125.  PNG IETF RFC 2083 (Informational) 

PNG (Portable Network Graphics) Specification Version 1.0 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

ISO/IEC 15948:2004 

Information technology – Computer graphics and image 

processing – Portable Network Graphics (PNG): Functional 

specification 

W3C Recommendation 10 November 2003 (Second Edition) 

Portable Network Graphics (PNG) Specification 

  Referensimplementering 

126.  – libpng Guy Eric Schalnat, Andreas Dilger, John Bowler, Glenn Randers-Pehrson, 

Cosmin Truta, med flera. 

libpng (v. 1.6.37) 

127.  POSIX.1-2017 IEEE Computer Society 

IEEE 1003.1-2017 - IEEE Standard for Information 

Technology–Portable Operating System Interface 

(POSIX(R)) Base Specifications, Issue 7 

ISO/IEC/IEEE 9945:2009 

Information technology – Portable Operating System 

Interface (POSIX®) Base Specifications, Issue 7 

The Open Group 

Base Specifications Issue 7, 2018 edition 

128.  – Textfil POSIX.1-2017 Volume: Base Definitions 

Avsnitt 3.403 Text File 

Avsnitt 3.206 Line 

Avsnitt 3.243 Newline Character (<newline>) 

129.  PRC ISO 14739-1:2014 

Document management — 3D use of Product Representation 

Compact (PRC) format — Part 1: PRC 10001 

130.  RAFGS1 

FGS 

Riksarkivet 

FGS Paketstruktur (RAFGS1V1.2) 

Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för paketstruktur 

för e-arkiv 

FGS Paketstruktur Tillägg (RAFGS1V1.2A20171025) 

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 

paketstruktur för e-arkiv 

131.  RAFGS2 

FGS 

Riksarkivet 

FGS Personal (RAFGS2V1.0) 

Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 

Personalinformation 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

FGS Personal Tillägg (RAFGS2V1.0A20190225) 

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 

Personalinformation 

132.  RAFGS3 

FGS 

Riksarkivet 

FGS Ärendehantering (RAFGS3V1.0) 

Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 

Ärendehanteringsinformation 

133.  RAFGS4 

FGS 

Riksarkivet 

FGS Arkivredovisning (RAFGS4V1.0) 

Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 

Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)  

FGS Arkivredovisning Tillägg (RAFGS4V1.0A20171025) 

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 

Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) 

134.  RAFGS5 

FGS 

Riksarkivet 

FGS Arkivredovisning (RAFGS5V1.1) 

Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 

Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 

FGS Arkivredovisning Tillägg (RAFGS5V1.0A20180213) 

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 

Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 

135.  RAFGS6 

FGS Databas 

FGS 

Riksarkivet 

FGS Databas (RAFGS6V1.0) Förvaltningsgemensam 

specifikation (FGS) för relationsdatabaser baserad på 

SIARD 

FGS Databas Tillägg (RAFGS6V1.0A20210628) 

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 

relationsdatabaser baserad på SIARD 

136.  RELAX NG ISO/IEC 19757-2:2008 

Information technology — Document Schema Definition 

Language (DSDL) — Part 2: Regular-grammar-based 

validation — RELAX NG 

OASIS (3 December 2001) 

RELAX NG Specification 

OASIS (21 November 2002) 

RELAX NG Compact Syntax 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

137.  Schematron ISO/IEC 19757-3:2016 

Information technology — Document Schema Definition 

Languages (DSDL) — Part 3: Rule-based validation — 

Schematron 

138.  SDTV ITU-R BT.601-7 (03/2011) 

Studio encoding parameters of digital television for standard 

4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios 

139.  SGML ISO 8879:1986 

Information processing – Text and office systems – Standard 

Generalized Markup Language (SGML) 

140.  – DSSSL ISO/IEC 10179:1996 

Information technology — Processing languages — 

Document Style Semantics and Specification Language 

(DSSSL) 

141.  SI BIPM 

The International System of Units brochure 9th edition 

142.  SIARD DILCIS Board 

SIARD-2.1.1 Format Specification 

143.  SQL ISO/IEC 9075-1:2016 

Information technology — Database languages — SQL — 

Part 1: Framework (SQL/Framework) 

ISO/IEC 9075-2:2016 

Information technology — Database languages — SQL — 

Part 2: Foundation (SQL/Foundation) 

144.  SQLite SQLite 

Database File Format, version 3.0.0 (2004-06-18) 

145.  STEP AP242 ISO 10303-242:2020 

Industrial automation systems and integration — Product 

data representation and exchange — Part 242: Application 

protocol: Managed model-based 3D engineering 

146.  STEP File ISO 10303-21:2016 

Industrial automation systems and integration – Product 

data representation and exchange – Part 21: 

Implementation methods: Clear text encoding of the 

exchange structure 

147.  STEP XML ISO 10303-28:2007 

Industrial automation systems and integration – Product 

data representation and exchange – Part 28: 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

Implementation methods: XML representations of EXPRESS 

schemas and data, using XML schemas 

148.  SVG W3C Recommendation 16 August 2011 (Second Edition) 

Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 

149.  SVT IETF Network Working Group 

Signature Validation Token (draft) 

150.  TAR POSIX.1-2017 Volume: Shell & Utilities: Utilities 

Avsnitt ”pax” underavsnitt EXTENDED DESCRIPTION 

”ustar Interchange Format” 

  Referensimplementering 

151.  – bsdtar libarchive 

libarchive (v3.5.1) bsdtar 

152.  – GNU Tar The Free Software Foundation and GNU Operating System 

GNU Tar (v1.34) 

153.  – star Joerg Schilling 

star – unique standard tape archiver (v1.6) 

154.  TIFF Baseline 

TIFF 6.0 del 1 

TIFF 6.0 

TIFF 

Adobe Developers Association 

TIFF Revision 6.0 Final – June 3, 1992 

Part 1: Baseline TIFF 

155.  TIFF Extensions 

TIFF 6.0 del 2 

TIFF 6.0 

TIFF 

Adobe Developers Association 

TIFF Revision 6.0 Final – June 3, 1992 

Part 2: TIFF Extensions 

156.  TIFF/EP ISO 12234-2:2001 

Electronic still-picture imaging – Removable memory – Part 

2: TIFF/EP image data format 

157.  TIFF/IT ISO 12639:2004 

Graphic technology – Prepress digital data exchange – Tag 

image file format for image technology (TIFF/IT) 

158.  U3D ECMA-363 (4th Edition / June 2007) 

Universal 3D File Format 

159.  UCS ISO/IEC 10646:2020 

Information technology — Universal Coded Character set 

(UCS) 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

160.  UHDTV ITU-R BT.2020-2 (10/2015) 

Parameter values for ultra-high definition television systems 

for production and international programme exchange 

161.  Unicode The Unicode Consortium 

The Unicode Standard Version 13.0 – Core Specification 

162.  – UTF-8 

– UTF-16 

– UTF-16BE 

– UTF-16LE 

– UTF-32 

– UTF-32BE 

– UTF-32LE 

Unicode 

3.9 Unicode Encoding Forms 

3.10 Unicode Encoding Schemes 

163.  URL WHATWG 

URL Living Standard — Last Updated 23 March 2021 

164.  WARC International Internet Preservation Consortium 

The WARC Format 1.1 

ISO 28500:2017 

Information and documentation – WARC file format 

165.  WAV Microsoft Multimedia Standards Update (April 15, 1994 

Revision: 3.0) 

New Multimedia Data Types and Data Techniques 

Avsnitten NEW WAVE RIFF CHUNKS och NEW WAVE 

TYPES. 

166.  WCAG EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Accessibility requirements for ICT products and services 

W3C Recommendation 05 June 2018 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 

167.  – VW DIGG med flera. 

Vägledningen för webbutveckling  

168.  WebM Google 

WebM Container Guidelines, last modified: 2017-11-28 

169.  WebP Google 

Compression Techniques, last updated 2021-04-14 

WebP Container Specification, last updated 2021-04-14 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

WebP Lossless Bitstream Specification, 2012-06-19, 

amended on 2014-09-16 

  Referensimplementering 

170.  – libwebp Google 

libwebp (v. 1.2.0) 

171.  Windows 1252 

CP 1252 

Microsoft Code Page 1252 (v3.0) 

Windows Latin 1 (ANSI) 

172.  X.509 ITU-T Recommendation X.509 (10/19) 

Information technology – Open Systems Interconnection – 

The Directory: Public-key and attribute certificate 

frameworks 

ISO/IEC 9594-8:2020 

Information technology – Open Systems Interconnection – 

The Directory – Part 8: Public-key and attribute certificate 

frameworks 

173.  – PKIX X.509 v3 

– PKIX 
IETF RFC 5280 

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and 

Certificate Revocation List (CRL) Profile 

IETF RFC 5912 

New ASN.1 Modules for the Public Key Infrastructure Using 

X.509 (PKIX) 

IETF RFC 6818 

Updates to the Internet X.509 Public Key Infrastructure 

Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile 

IETF RFC 6960 

X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate 

Status Protocol – OCSP 

IETF RFC 8954 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Nonce Extension 

174.  X3D ISO/IEC 19775-1:2013 

Information technology — Computer graphics, image 

processing and environmental data representation — 

Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base 

components 

ISO/IEC 19775-2:2015 

Information technology — Computer graphics, image 

processing and environmental data representation — 

Extensible 3D (X3D) — Part 2: Scene access interface (SAI) 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

ISO/IEC 19776-1:2015 

Information technology — Computer graphics, image 

processing and environmental data representation — 

Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible 

Markup Language (XML) encoding 

ISO/IEC 19776-2:2015 

Information technology — Computer graphics, image 

processing and environmental data representation — 

Extensible 3D (X3D) encodings — Part 2: Classic VRML 

encoding 

ISO/IEC 19776-3:2015 

Information technology — Computer graphics, image 

processing and environmental data representation — 

Extensible 3D (X3D) encodings — Part 3: Compressed 

binary encoding 

175.  XAdES ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (2016-04) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES 

digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES 

baseline signatures 

176.  XBRL XBRL INTERNATIONAL 

Recommendation (31 December 2003 with errata 

corrections to 20 February 2013) Extensible Business 

Reporting Language (XBRL) 2.1 

177.  – iXBRL XBRL INTERNATIONAL 

Recommendation (18 November 2013) Inline XBRL Part 1: 

Specification 1.1 

XBRL INTERNATIONAL 

Recommendation (18 November 2013) Inline XBRL Part 2: 

Schema 1.1 

178.  XHTML W3C Recommendation 26 January 2000, revised 1 August 

2002, superseded 27 March 2018 (Second Edition) 

XHTML 1.0 The Extensible HyperText Markup Language – 

A Reformulation of HTML 4 in XML 1.0 

W3C Recommendation 23 November 2010, superseded 27 

March 2018 (Second Edition) 

XHTML 1.1 Module-based XHTML 

179.  XML 

XML 1.1 

W3C Recommendation 26 November 2008 (Fifth Edition) 

Extensible Markup Language (XML) 1.0 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

XML 1.0 W3C Recommendation 16 August 2006, edited in place 29 

September 2006 (Second Edition) 

Extensible Markup Language (XML) 1.1 

180.  XML Signature 

XML-DSig 

XMLDsig 

XML-Sig 

W3C Recommendation 11 April 2013 

XML Signature Syntax and Processing Version 1.1 

181.  XMP 

XMP del 1 

Adobe Systems Incorporated 

Extensible Metadata Platform (XMP) Specification: Part 1 

(April, 2012) Data Model, Serialization, and Core 

Properties 

ISO 16684-1:2019 

Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) 

specification – Part 1: Data model, serialization and core 

properties 

182.  XMP 

XMP del 3 

Adobe Systems Incorporated 

XMP Specification Part 3 (2020) Storage in Files 

183.  XSD 

XML Schema 

W3C Recommendation 28 October 2004 (Second Edition) 

XML Schema Part 1: Structures 

W3C Recommendation 28 October 2004 (Second Edition) 

XML Schema Part 2: Datatypes 

W3C Recommendation 5 April 2012 

XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: 

Structures 

W3C Recommendation 5 April 2012 

XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: 

Datatypes 

184.  XSL W3C Recommendation 5 December 2006 

Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 

185.  – XSL-FO Avsnitt 6 Formatting Objects 

186.  XSLT W3C Recommendation 8 June 2017 

XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 

187.  ZIP ISO/IEC 21320-1:2015 

Information technology – Document Container File – Part 

1: Core 
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# 
Beteckning 

 
Källa 

(specifikation eller referensimplementering) 

PKWARE Inc. (November 20, 2018) 

APPNOTE.TXT - .ZIP File Format Specification 6.3.9 
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BILAGA 2 METODER FÖR TEKNISK KONTROLL 

I denna bilaga finns en förteckning över hänvisningar till metoder för att utföra tekniska 

kontroller av ett eller flera format som utgör ett tekniskt skick. 

Tabell 2 Förteckning över hänvisningar till metoder för tekniska kontroller. 

Beteckning Metod 

EI DPFM EasyInnova DPF Manager (v3.5.1) 

Materiell, formell, och policy- kontroll 

MA BWF-ME MediaInfo BWF MetaEdit (v20.08) 

Materiell och formell kontroll 

MA MediaConch MediaInfo MediaConch (v18.03.2) 

Materiell, formell, och policy- kontroll 

NA-SE ASCII Riksarkivets tekniska kontroll av ASCII 7-bit 

Materiell och formell kontroll, samt kontroll av form och funktion. 

NA-SE DSV Riksarkivets teckenseparatorkontroll (ingen version) 

Materiell, formell och policy- kontroll. 

NA-SE  

ISO-8859-1 (M) 

Riksarkivets tekniska kontroll av ISO-8859-1 (ingen version) 

Materiell och formell kontroll, samt kontroll av form och funktion. 

NA-SE 

ISO-8859-1 (P) 

Riksarkivets teckenanalys (ingen version) 

Materiell och policy- kontroll. 

NA-SE OCR Riksarkivets tekniska kontroll av OCR (ingen version) 

Kontroll av form och funktion. 

NA-SE SIP 

 

Riksarkivets leveransförberedelseverktyg (v1.9.0.48) 

Formell och policy- kontroll. 

NA-SE SIP Riksarkivets tekniska kontroll av XML (ingen version) 

Materiell och formell kontroll. 
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Beteckning Metod 

NA-UK CSV-V The National Archives (Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland) CSV Validator (v1.1) 

Materiell, formell, och policy- kontroll 

ODF ODFV The Document Foundation ODF Validator (v0.6.2) 

Materiell och formell kontroll 

OPF JP2 Open Preservation Foundation Jpylyzer (v2.0.0) 

Materiell och formell kontroll 

PNG Check libpng.org pngcheck (v3.0.3) 

Materiell och formell kontroll 

VPC PDF veraPDF consortium veraPDF (v1.19.77) 

Materiell, formell och policy- kontroll 

W3C CSS W3C CSS Validation Service 

Materiell och formell kontroll. 

W3C MVS W3C Markup Validation Service 

Materiell och formell kontroll. 
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BILAGA 3 TEKNISKA KRAV FÖR OLIKA FALL 

I denna bilaga finns en förteckning över allmänna och särskilda tekniska krav för att få 

tillämpa specifikationer och referensimplementeringar i Bilaga 1. 

3.1. Översikt 

3.1.1. Allmänna tekniska krav 

Tabell 3 Översikt av allmänna tekniska krav. 

Fall S. Beskrivning Exempel 

Autenticitet, datainte-

gritet, tillitsmodeller, 

och äkthet 

40 Allmänna tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion som kan 

– bekräftas, bestyrkas, verifieras, fal-

sifieras, äkthetsprövas, 

– tillfälligt eller permanent förhindra 

eller försvåra återgivning, eller 

– spåras vid förändringar av någon el-

ler något. 

– Behörighetskontroller och lös-

enordsskydd av elektroniska 

handlingar. 

– DRM för att begränsa använd-

ningen och hanteringen av 

elektroniska handlingar. 

– Kontrollsummor 

– Kryptering 

– Kryptografiska hashfunktioner 

– Tillitsmodeller som blockked-

jor, PKI, WOT. 

Implementering 41 Allmänna tekniska krav på implemente-

ringen av ett tekniskt skick så att det kan 

med tiden konsekvent dels implemen-

teras av andra, dels användas och hante-

ras av andra. Det innefattar även krav på, 

bland annat, 

– arkitektur, 

– att uppfylla krav på tillgänglighet, 

– omslutning och, eller inneslutning 

av flera tekniska skick tillsammans, 

– teknisk metadata, 

– tolkning av specifikation. 

– Att välja tekniska egenskaper 

och funktionaliteter i överens-

stämmelse med en specifika-

tions tillämpningsområde. 

– Bifoga det ursprungliga form-

atet för ett kontorsdokument 

tillsammans med dokumentet i 

PDF/A-3. 

– Inkludera alla externa beroen-

den som ett dokument har för 

återgivning i dokumentet. Till 

exempel, bilder, metadata, 

teckensnitt. 

Komprimering 45 Allmänna tekniska krav på tekniska skick 

som tillfälligt (förlustfri komprimering) 

eller permanent (förlustgivande kompri-

mering) minskas i mängd eller storlek. 

– Komprimera datafiler med 

ZIP, bilder med JPEG, musik 

med MP3, video med MPEG-4 

AVC. 

Licenser och patent 47 Allmänna tekniska krav på tekniska skick 

vars implementering regleras av licen-

ser. 

– Licenser för patent, program 

och teckensnitt. 

– Villkor som FRAND. 

3.1.2. Särskilda tekniska krav 

Tabell 4 Översikt av särskilda tekniska krav. 

Fall S. Beskrivning Exempel 

Bild 50 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till stati-

ska visuella två- eller tredimensionella 

avbildningar. 

– CAD-ritningar i PRC. 

– Fotografier i JPEG. 

– Glyfer i OpenType. 

– Ikoner i PNG. 

– Illustrationer i SVG. 
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Fall S. Beskrivning Exempel 

– Voxlar i MNG. 

Databaser och dataupp-

sättningar 

60 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till struk-

turer och relationer mellan värden som 

organiseras i grafer, objekt, tabellform, 

eller på annat sätt. 

– Databaser i binära format i data-

bashanterare för relationsdata-

baser som MariaDB, MySQL, 

PostgreSQL, SQLite. 

– Platta, även benämnda flata, da-

tabaser i textformat som CSV, 

FLF, och TSV.  

– Nyckel-värde-databaser som 

Berkeley DB eller Redis. 

Informationsformat 63 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till infor-

mationsstrukturer i symboler vanligtvis 

avsedda att läsas eller kunna läsas av 

människor. 

– Dataformat som JSON. 

– Datascheman som DTD, XSD. 

– Datum och klockslag. 

– Frågespråk som SQL. 

– Identifieringskoder, 

landskoder, språkkoder. 

– Metaspråk och notationer och 

som BNF och UML. 

– Märkspråk som BBCode, HTML, 

Markdown, XML, men även så-

dana som RTF och LaTeX. 

– Programmeringsspråk som C, 

Javascript, Python, Rust. 

– Reguljära uttryck (RegEx). 

– Stilmallar som CSS. 

Kommunikation och 

protokoll 

71 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till medd-

elanden i kommunikation. 

– E-post 

– MMS 

– SMS 

– Snabbmeddelanden 

Ljud 72 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till effekt-

er, musik, tal, och andra vibrerande våg-

or inspelade som samplingar eller besk-

rivna som instruktioner för uppspelning. 

– Instruktioner och notationer för 

syntetisk ljud i MIDI. 

– Ljudsamplingar i PCM. 

– Ljudspår i en video. 

– Musik i MP3. 

Organisering och sam-

manställning 

78 Särskilda tekniska krav på tekniska egen-

skaper och funktionaliteter som ordnar, 

kombinerar, eller kompilerar formaten i 

det tekniska skicket genom att länka ell-

er sammansätta ihop dem till en förenad 

form och funktion. 

– Bifogade datafiler till en e-post. 

– Dokument med bilder, text eller 

video i kontorsdokument och 

kalkylblad. 

– Inneslutning av datafiler i arkiv-

format som TAR och ZIP, eller 

av binär data med base64. 

– Hyperlänkar till dokument och 

webbsidor. 

– Arkivpaket som AIP, DIP, SIP. 

– Webbsidor med bilder, text och 

video i HTML. 

Rörlig bild och video 88 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till rörlig 

bild och video med eller utan ljud som 

– Film, klipp, eller animationer 

som sekventiella bildrutor i 

APNG eller GIF. 
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Fall S. Beskrivning Exempel 

en serie sekvenser av komprimerade ell-

er okomprimerade stillbilder eller som 

instruktioner som ritar animationer. 

– Förflyttning av sprites eller inter-

polation genom instruktioner i 

Javascript och CSS. 

– Videokomprimering som FFV1. 

Tecken och text 95 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion till sym-

boler avsedda att läsas eller kunna läsas 

av människor, och som är maskinläs-

bara. 

– Emoji i texter. 

– Kodpunkter i UCS eller Unico-

de. 

– Skriftspråk, symboler, och tal-

system i ASCII och UTF-8. 

Underskrifter, stämplar, 

och förseglingar 

99 Särskilda tekniska krav på tekniska skick 

som ger en form och funktion för att 

kontrollera dataintegritet och, eller äkt-

het. 

– Hashfunktioner och kryptogra-

fiska hashfunktioner som MD5 

respektive SHA-3. 

– Ett certifikat i X.509 kodat i DER 

och innesluten i CRT innehåll-

ande en asymmetrisk krypterad 

nyckel i 2048 bit RSA av ett 

hashvärde i SHA-2 256. 
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3.2. Allmänna tekniska krav 

3.2.1. Autenticitet, dataintegritet, tillitsmodeller, och äkthet 

Tabell 5 Allmänna tekniska krav på Autenticitet, dataintegritet, tillitsmodeller, och äkthet. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Kryptering, helt eller delvist, av ett tek-

niskt skick. 
Får inte Kryptering medför en alltför stor risk att dekryptering 

med tiden inte kommer att vara möjligt med följd att det 

dels försvårar eller förhindrar användning och hantering, 

dels fullständigt omintetgör återgivning. Kryptering vid 

framställning av det tekniska skicket när det avser digi-

tala signaturer och liknande teknik för att påvisa datainte-

gritet och, eller äkthet är emellertid tillåtet genom särskil-

da krav för Underskrifter, stämplar, och förseglingar (s. 

99). 

– Kryptering av ett dokument som begränsar möj-

ligheten att kopiera text eller skriva ut vilket för-

hindrar praktisk användning och vidareutnyttjan-

de. 

– Lösenord med en hög entropi riskerar att glömm-

as bort, medan en låg entropi motsäger behov och 

krav på att ha ett lösenord. 

– Teknisk metadata för dekryptering kan korrupter-

as. 

2.  Tillfällig kryptering, helt eller delvist, 

av ett tekniskt skick. 
Får En kryptering av ett tekniskt skick som endast omfattar 

en begränsad tidsperiod, vanligtvis som en säkerhets-

åtgärd varefter dekryptering förutsätts, bör inte medföra 

sådana risker som avses i fall #1. En fortsatt lagring, eller 

användning och hantering av det krypterade tekniska 

skicket skulle däremot aktualisera fall #1. 

– Kryptering av lagringsenheter för transport. 

– Kryptering av uppkoppling för nätverkstrafik. 

3.  Kondensat för att påvisa att ett tekniskt 

skick är unik avgränsad information i 

förhållande till annan information. 

Får Kryptografiska hashfunktioner är särskilt lämpade för att 

framställa kondensat av information. Ett kondensat är be-

ständigt i den utsträckning det är säkert. Med andra ord, 

behov av och krav på beständighet överlappar med behov 

av och krav på säkerhet. Det förutsätter att informationen 

som låg till underlag för beräkningen av kondensat finns 

tillgänglig för att åter kunna utföra beräkningen. 

– Algoritmen ger inte upphov till kollisioner mellan 

olika mängder information. 

– Algoritmen är inte mottaglig till attacker som utö-

kade-längd attacker (eng. Length extension att-

ack) för hemliga meddelanden. 

– Tillföra slumpmässiga tillägg (eng. salt) för att 

skapa unika varianser av kondensat av samma in-

formation som annars ska ge samma kondensat. 

4.  Kontrollsumma för att påvisa att ett 

tekniskt skick inte har förändrats. 
Bör Kontrollfunktioner för att beräkna kontrollsummor är av-

sedda att upptäcka oväntade fel vid användning och han-

– Cyklisk redundanskontroll i CRC-32. 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
tering av information. Det har påträffats att kontrollfunk-

tioner använder eller beskrivs som en typ av hashfunk-

tion. Algoritmer för kontrollfunktioner är emellertid inte 

avsedda att påvisa att informationen är unik, varför kon-

trollfunktioner inte ska sammanblandas med kryptografi-

ska hashfunktioner. Kontrollfunktioner har betydelse för 

elektroniska handlingars beständighet genom att kunna 

påvisa att en återgivning utgår från samma information 

som vid framställning. 

– Information som dekomprimeras får samma kon-

trollsumma som informationen hade innan kom-

primeringen. Sådana metoder är inbyggda i form-

at som FLAC och FFV1. 

– Kontrollsiffran i personnummer. 

3.2.2. Implementering 

3.2.2.1. Arkitektur 

Tabell 6 Allmänna tekniska krav på implementering av arkitektur. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Avgränsa och separera implementerin-

gen av format i ett tekniskt skick. 
Bör Abstrakta koncept ska inte sammanblandas när det finns 

tekniska egenskaper och funktionaliteter för att separera 

dem (eng. separation of concerns). Detta underlättar att 

med tiden använda och hantera elektroniska handlingar. 

– Skilj mellan mekanism och policy. 

– Skilj mellan modell, vy, och kontroll. 

– Skilj mellan syntax för semantik och syntax för 

stil i HTML som strong eller em respektive b och 

i. 

– Undvik attribut för CSS och Javascript i element 

för HTML. 

3.2.2.2. Omsluta och innesluta 

Tabell 7 Allmänna tekniska krav på implementering av omslutning och inneslutning. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Omsluta och, eller innesluta alla format 

nödvändiga och tillräckliga för att imp-

lementera ett tekniskt skick. 

Bör Att använda och hantera tekniska skick vars format är 

länkade och separerade kan med tiden bli problematiskt. 

Att hålla samman alla sakliga och logiska samband mel-

lan två eller flera format för ett tekniskt skick är därför 

– Format som är vanligt förekommande att omsluta 

och, eller innesluta: bilder, digitala signaturer, 

färgprofiler, ljud, metadata, teckensnitt, video. 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
lämpligt med hänsyn till behovet av den elektroniska 

handlingens beständighet. 

– Tekniska egenskaper och funktionaliteter som 

kan vara svårare att omsluta och, eller innesluta 

är sådana som är beroende av specifika filsystem, 

operativsystem, och, eller programbibliotek. 

2.  I ett tekniskt skick för en elektronisk 

handling som uppfyller kraven i denna 

författning, omsluta eller innesluta ett 

annat tekniskt skick som representerar 

samma elektroniska handling men som 

inte uppfyller de tekniska kraven i den-

na författning. 

Får 

(villkorat) 

Ett tekniskt skick utgörs av alla omslutna och inneslutna 

format, varför samtliga måste uppfylla kraven i denna 

författning. För de fall ett tekniskt skick inte är lämpligt 

gäller vad som sägs i 4 kap. 4 §. En arkivmyndighet, ell-

er annan med motsvarande ansvar, kan emellertid även 

tillåta en strategi för bevarande där en elektronisk hand-

ling som representeras med två eller flera tekniska skick, 

varav minst ett uppfyller kraven i denna författning, bev-

aras tillsammans. För dessa fall finns det alltså minst ett 

tekniskt skick som inte är lämpligt men det avser inte att 

uppfylla samma syfte som det tekniska skicket som är 

lämpligt, varför 4 kap. 4 § inte är tillämpligt. 

– Ett kontorsdokument som framställts som PDF/A

-3a kan även bifogas det resulterande PDF/A-3-

dokumentet, eftersom det finns ett särskilt krav 

som tillåter en sådan Organisering och samman-

ställning (s. 78). Det förutsätter att det resulterade 

PDF/A-3a-dokumentet uppfyller alla krav. 

3.2.2.3. Teknisk metadata 

Tabell 8 Allmänna tekniska krav på implementering av teknisk metadata. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Tekniska metadata som annotationer 

och kommentarer i relationsdatabaser. 
Bör Teknisk metadata om värden i fält, och logiska relation-

er mellan kolumner, tabeller och databaser kan anges 

som kommentarer i relationsdatabasen om relations-

databashanteringsprogrammet har stöd för det. 

 

– MariaDB och MySQL har stöd för att ange 

COMMENT 'string' (1024 characters) till tabeller 

och kolumner, medan PostgreSQL har COMMENT ON 

[databas object]. 

2.  Teknisk metadata om teckenkodningen 

i textformatet. 
Bör Avkodningen av ett textformat kan bli fel om den tekni-

ska miljön antingen inte kan tolka eller har andra grund-

inställningar för teckenkodningen. Till exempel, felak-

tig metadata har angetts vid överföring, eller att ett prog-

ram är inställt att alltid implementera en annan tecken-

– HTML <meta charset="utf-8"> 

– Python -*- coding: utf-8 -*- 

– XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
kodning. Att implementera teknisk metadata om tecken-

kodningen i textformatet möjliggör att program kan utgå 

från eller falla tillbaka på den informationen vid avkod-

ning. 

3.  Teknisk metadata i datafiler eller fil-

namn. 
Får 

(villkorat) 

Att ange sedvanliga filändelser kan underlätta använd-

ningen och hanteringen av datafiler, men nödvändig tek-

nisk metadata för ett format bör inte vara uteslutande be-

roende av datafilen, varken filnamn, filändelser, eller 

metadata för datafilen. Datafiler är en funktion av filsys-

temet varför sådana metadata kan ändras eller förloras 

vid överföringar mellan filsystem. 

– bild.dct.tiff 

– dokument.odt 

– dokument.docx.mso2016.a1a.pdf 

– dokument.html 

– Ext4 xattrs (eng. Extended attributes) 

– NTFS ADS (eng. Alternate Data Stream)  

3.2.2.4. Tillgänglighet 

Tabell 9 Allmänna tekniska krav på implementering av tillgänglighet. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Uppfylla krav på tillgänglighet för ett 

tekniskt skick. 
Bör Behov av och krav på elektroniska handlingars tillgäng-

lighet framkommer ofta i sammanhang som avser att 

elektroniska handlingar kan användas och hanteras av 

alla människor oberoende av deras individuella fysiska 

egenskaper. I de delar som tillgänglighet avser handling-

ens form och funktion överlappar behoven och kraven 

med elektroniska handlingars beständighet. Till exem-

pel, alternativa texter för bilder och semantiska struk-

turer dokumenterar innehållet, medan logiska strukturer 

och maskinläsbar text möjliggör automatisk behandling 

och mer precisa konverteringar. 

– PDF/UA 

– VW 

– WCAG 
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3.2.2.5. Tolkning av specifikation 

Tabell 10 Allmänna tekniska krav på implementering vid tolkning av specifikation. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Tekniskt skick som ger en form och 

funktion för ett innehåll som inte är av-

sett för den formen och funktionen en-

ligt specifikationen för det tekniska ski-

cket. 

Får inte Specifikationer för tekniska skick avser vanligtvis att ge 

en form och funktion lämpligt för en typ av innehåll. 

Den formen och funktionen kan emellertid implemen-

teras för en annan typ av innehåll än vad som är avsedd. 

Problemet är att vid återgivning av det tekniska skicket 

kan andra implementatörer endast utgå från vad som 

följer av specifikationen för det tekniska skicket. Det vill 

säga, att formen och funktionen representerar avsedd typ 

av innehåll. Konsekvensen är att formen och funktionen 

i andra program antingen inte återges som förväntat, 

återges men med oförutsägbara konsekvenser, eller åter-

ges men kan inte användas och hanteras som avsett. 

– Att använda bilder för att representera text, med 

följd att texten inte kan kopieras. 

– Att försöka ”stryka över” information genom att 

ändra färgen på text och bakgrund till svart färg, 

men med följd att text fortfarande kan kopieras. 

– Att använda kalkylblad eller tabeller för att rep-

resentera annat än tabulär data såsom layout, med 

följd att vidare bearbetning försvåras. 

– Att använda textformat för databaser för att lagra 

relationsdatabaser med följd att relationerna i da-

tabasen förloras. 

2.  Tekniskt skick med tekniska egenskaper 

och funktionaliteter som inte uttrycklig-

en är tillåtet eller som är uttryckligen 

förbjudet enligt specifikationen för det 

tekniska skicket. 

Får inte Ett program kan ha stöd för att lagra tekniska egenskaper 

och funktionaliteter i ett format som inte framgår av spe-

cifikationen för formatet. Till exempel, genom att speci-

fikationen har utökats eller tolkats extensivt av imple-

mentatören. Problemet är att vid återgivning av det tek-

niska skicket kan andra implementatörer endast utgå 

från vad som följer av specifikationen för det tekniska 

skicket. Konsekvensen är att ett andra program antingen 

inte återger formatet som förväntat, återger det men med 

oförutsägbara konsekvenser, eller återger det men det 

kan inte användes och hanteras som avsett. 

– LibreOffice kan omsluta ett ODT-dokument i ett 

PDF/A-1-dokument, vilket varken är ogiltig enli-

gt veraPDF eller förbjuden enligt PDF/A-1. 

– Digitala signaturer är inte uttryckligen förbjudna 

i PDF/A-1, varför de har införts genom en teknisk 

anteckning av tredje part. 

– Leverantörsspecifika tillägg i CSS; moz, ms, web-

kit. 

– Leverantörsspecifika implementeringar av SQL. 

– Varianser i utökningen av ASCII 7-bit till 8-bit. 

– Implementeringar av DocX och ODT i LibreOffi-

ce respektive MS Office. 

3.  Tekniska egenskaper och funktionali-

teter som enligt specifikationen anting-

en bör eller bör inte implementeras. 

Får 

(villkorat) 

Problemet för fall där en specifikation endast uppmanar 

till en viss implementering är att vissa implementatörer 

kan tolka det som ”ska” medan andra som ”får” eller ”får 

inte”. Konsekvensen är att implementeringar kan variera 

mellan program. En verksamhet bör därför vara upp-

märksam på sådana tekniska krav i specifikationer vid 

– Enligt RFC 2396 kan vissa sökvägar innehålla [ 

och ], utan att behöva procentkoda dem, vilket 

implementeras av klassen java.net.URI. I RFC 

3986 som ersatte RFC 2396, angavs istället att så-

dana sökvägar bör inte innehålla respektive teck-

en. Implementeringen kunde inte ändras utan att 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
implementering, och dokumentera dem så att en annan 

implementatör kan göra samma implementering. 

påverka bakåtkompatibiliteten med befintliga 

källkoder som var beroende av klassen. Det finns 

andra implementeringar av specifikationen som 

tolkat kravet som ”får inte”, varför utfaller kom-

mer att bli olika mellan dessa program. 

3.2.3. Komprimering 

Tabell 11 Allmänna tekniska krav på komprimering. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Förlustfri komprimering av ett tekniskt 

skick. 
Ska Huvudregeln är att för fall komprimering implementeras 

ska den vara förlustfri. För de flesta fall är detta det mest 

lämpliga utgångspunkten med hänsyn till vad som sägs 

för fall #6, eftersom från ett tekniskt skick som har för-

lustfri komprimering kan implementeras ett nytt tekniskt 

skick som har förlustgivande komprimering, medan det 

omvända inte är möjligt. 

– DEFLATE 

– FFV1 

– FLAC 

– LZW 

2.  Förlustfri komprimering av ett tekniskt 

skick med mindre lämpliga komprime-

ringar. 

Får 

(villkorat) 

Ett tekniskt skick kan ha en förlustfri komprimering som 

enligt denna författning anses mindre lämplig förutsatt 

att en verksamhet har dels kunskap om program och in-

ställningar för att kunna implementera den, dels resurser 

för att senare om nödvändigt kunna omkomprimera till 

en mer lämplig komprimering, och tekniskt kontrollera 

resultatet. En verksamhet som saknar sådana förutsätt-

ningar bör alltså överväga andra förlustfria komprimer-

ingar. 

– Förlustfri AV1 

– Förlustfri AAC 

– Förlustfri MPEG-4 AVC 

– Förlustfri Motion JPEG 2000 

3.  Förlustfri komprimering av ett tekniskt 

skick med maximal komprimering. 
Bör En förlustfri komprimering ska inte orsaka informa-

tionsförlust och den enda anledningen att inte alltid im-

plementera maximal komprimering är att den tekniska 

processen kan kräva mer datorresurser vid komprimer-

ing och, eller dekomprimering. 

– Kompressionsnivåer i Zlib, från ingen komprime-

ring (0) till maximal komprimering (9). 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
4.  Förlustgivande komprimering av ett 

tekniskt skick. 
Får 

(villkorat) 

Ett tekniskt skick ska uppfylla vad som sägs i fall #1 om 

det avser en handling som ska bevaras för all framtid 

och, eller överlämnas till en arkivmyndighet, eller annan 

med motsvarande ansvar. Med andra ord, förlustgivande 

komprimering är endast tillåtet för fall handlingar inte 

blir allmänna eller blir allmänna men som får gallras 

med stöd av lag. Förlustfri komprimering medför risk 

för artefakter även med en hög kvalitet eller låg kompri-

mering, och deras potentiella alternativa användningar 

och hanteringar begränsas för all framtid med hänsyn till 

vad som sägs för fall #6. 

– AV1 

– AAC 

– JPEG 

– JPEG 2000 

– MP3 

– MPEG-4 AVC 

– MPEG-H HEVC 

– Theora 

– Vorbis 

5.  Förlustgivande komprimering av ett 

tekniskt skick med maximal kvalitet 

eller minimal komprimering. 

Bör En förlustgivande komprimering orsakar informations-

förluster, varför dessa förluster bör minimeras med hän-

syn till behovet av beständighet oavsett kostnaden på da-

torresurser och minskad hastighet vid komprimering och 

dekomprimering. För andra behov och krav kan det där-

emot finnas anledning att prioritera minskade kostnader 

på datorresurser eller snabbare hastighet. 

– Kompressionsnivåer i JPEG, från minimal kvalit-

et (0) till maximal kvalitet (100). 

6.  Förlustgivande komprimering av ett 

tekniskt skick som redan har förlustgiv-

ande komprimering. 

Får inte En förlustgivande komprimering av information som re-

dan har komprimerats förlustgivande resulterar i ackum-

ulerade informationsförluster. Det krävs dels kunskap 

om, dels speciella program för att använda och hantera 

tekniska skick med förlustgivande komprimering. Till 

exempel, en bild med förlustgivande komprimering kan 

kopieras från ett filformat till ett annat, men om det sker 

en omkodning med en förlustgivande komprimering för-

värras informationsförlusterna. Det finns program som 

kan hantera förlustgivande komprimering utan att åter 

implementera en förlustgivande komprimering. 

– Att åter spara en bild i JPEG, även med kvalitet 

100, i JPEG, kommer att implementera en förlust-

fri komprimering igen. 

– Att ladda upp en video i MPEG-4 AVC till en 

videotjänst på Internet som sedan kodar om den 

igen med förlustgivande komprimering. 
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3.2.4. Licenser och patent 

Tabell 12 Allmänna tekniska krav på licenser och patent. 

# Fall Krav Skäl Exempel 
1.  Val av specifikation med licenser som 

begränsar implementeringen av ett tek-

niskt skick. 

Bör inte Det finns fem typer av licenser att skilja mellan, varav 

tre kan aktualisera detta fall. En typ är patentlicenser 

som kan ställa patenträttsliga krav på kodningen eller av-

kodningen av ett format. Till exempel, kräva avgifter för 

att implementera ett tekniskt skick eller förbjuda prog-

ram som saknar patentlicens att lagenligt implementera 

ett tekniskt skick. Sådana patentlicenser är därför per 

definition mindre lämpliga med hänsyn till behovet av 

beständighet. En annan typ är programlicenser som kan 

ställa upphovsrättsliga krav på användningen och hanter-

ingen av källkod och program. Till exempel, öppen käll-

kod eller ”gratisprogram”. Det ska emellertid uppmärk-

sammas att det finns programlicenser som avser att reg-

lera användningen och hanteringen av patent. Till exem-

pel, GPL v3 och MPL v2. Den tredje typen är tecken-

snittslicenser, vilka är programlicenser, eftersom tecken-

snitt är program, men deras licenser kan reglera både im-

plementeringen, och användningen och hanteringen av 

form och funktion. De sista två typerna av licenser om-

fattas inte av denna författning. Den ena är innehålls-

licenser som kan ställa upphovsrättsliga krav på använd-

ningen och hanteringen av innehållet som återges. Till 

exempel, filmer, fotografier, musik, eller litteratur, vilka 

kan vara licenserade under CC (eng. Creative Comm-

ons). Den andra är varumärkeslicenser. 

– Avgifter kan aktualiseras vid distribution till slut-

användare av program som kodar och avkodar 

AAC, MPEG-4 AVC, MPEG-H HEVC. 

– Avgifter kan aktualiseras vid återgivning till slut-

användare av MPEG-4 AVC. 

– Källkod med en licens kan bli inkompatibel med 

källkod med en annan licens. 

– Källkod får inte ändras, eller får inte  distribueras. 

– Teckensnitt kan ha engångs- eller löpande avgif-

ter, och begränsa användningen till dels antal an-

vändare, datorer, sidor, eller återgivningar, dels 

form och funktion som mobil, tryck eller webb, 

dels länkat eller omslutet i ett dokument. 

2.  Val av specifikation som omfattas av 

påstådda patentkrav. 
Bör inte Utgångspunkten är att undvika specifikationer som om-

fattas av påstådda patentkrav. Som framgår av alla redo-

gjorda fall för patent kan det emellertid vara svårt att av-

göra om en specifikation är helt fri från patentkrav. Mån-

ga specifikationer omfattas dessutom av patentkrav som 

ett försvar mot andras påstådda patentkrav, och är inte 

– AAC 

– AV1 

– AVIF 

– DNG 

– HEIF 

– HEVC 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
alltid avsedda att begränsa öppenheten av specifikation-

en. En verksamhet måste emellertid uppmärksamma om-

ständigheterna som gäller för en specifikation, avväga 

verksamhetens behov och krav mot eventuella risker 

med att använda mindre öppna specifikationer. 

– JPEG 2000 

– MPEG-4 AVC 

– PDF 

3.  Val av specifikation som omfattas av 

påstådda patentkrav, men patentinneha-

varna är villig att förhandla om patent-

licens på rättvisa, rimliga och icke-dis-

kriminerande villkor. 

Får 

(villkorat) 

Inom unionsrätten är FRAND-villkor tillåtna. Dessa vill-

kor kan vara förenliga med mer öppna licenser, men har 

i praktiken medfört hinder för öppen källkod. Till exem-

pel, krav på att individuella licenser inte kan föras vidare 

har medfört hinder för att distribuera öppen källkod. En 

verksamhet måste därför säkerställa att FRAND-villkor-

en är förenliga med mer öppna licenser. Till exempel, 

genom att tillämpa ”GPL v3 eller senare” och, eller 

”MPL 2.0 eller senare”. 

– AAC 

– HEIF 

– HEVC 

– JPEG 2000 

– MPEG-4 AVC 

4.  Val av specifikation som omfattas av 

påstådda patentkrav, men patenthavar-

na antingen utfäster att avstå från att 

göra ett patentanspråk, eller utfärdar en 

patentlicens som är mer öppen. 

Får 

(villkorat) 

En patentinnehavare kan erbjuda mer öppna licenser. Ett 

problem är att det inte finns ett hinder mot att patentinne-

havaren ändrar sig med tiden. Det kan därför fortfarande 

finnas ett behov av en juridisk riskanalys beroende på 

omständigheterna. Ju starkare formulering i patentlicen-

sen till en specifikation om att patentkrav inte kan eller 

kommer att hävdas och att patentlicensen inte kan åter-

kallas desto mer lämplig blir specifikationen. Till exem-

pel, att licensen är i princip ”oåterkallelig”, eller att pat-

enten i källkod täcks av ”GPL v3 eller senare” och, eller 

”MPL 2.0 eller senare”. 

– AV1 

– AVIF 

– Baslinjen JP2 

– DNG 

– PDF 

5.  Val av specifikation som omfattas av 

påstådda patentkrav, men vilka alla har 

upphört att vara gällande. 

Bör 

(villkorat) 

För kända patenthavare med patentkrav som omfattar 

specifikationen men inte längre är giltiga ska inte ett pat-

entintrång längre vara möjligt. Problemet är att det fort-

farande inte förhindrar att okända patentinnehavare kan 

träda fram och hävda patentkrav på andra delar av speci-

fikationen. Det kan därför finnas ett behov av en juridisk 

riskanalys beroende på omständigheterna. 

– Patenten för LZW har utgått, men det finns andra 

patentkrav på ”förbättrade LZW” som fortfarande 

är aktuella. 

– Olika patentkrav på MP3 upphörde gradvis att gä-

lla i olika jurisdiktioner över en period av flera år. 

– Alla patentkrav på MPEG-2 har upphört år 2018 

i alla jurisdiktioner med undantag för Malaysia 

där kraven fortfarande gäller (2021-06-01). 
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# Fall Krav Skäl Exempel 
6.  Val av specifikation som inte omfattas 

av påstådda patentkrav, antingen för att 

det inte finns några patenthavare som 

hävdar patentkrav eller för att patent-

kraven inte tolkas omfatta specifikatio-

nen. 

Bör 

(villkorat) 

För dessa fall är problemet att det fortfarande är möjligt 

att okända patentinnehavare träder fram och hävdar pat-

entkrav på delar av en specifikation. Det kan därför finn-

as ett behov av en juridisk riskanalys beroende på oms-

tändigheterna i det enskilda fallet. 

– FSF (eng. Free Software Foundation) tolkade att 

patentkraven på LZW omfattade endast kodning, 

varför avkodningen var fri från patentkrav. 

– Upphovspersonerna bakom PNG avsåg och förk-

larade att specifikationen är fri från patentkrav. 

– Kodak ansåg inte att deras patentkrav omfattade 

SVG. 

7.  Licensering av källkod framställt i off-

entlig verksamhet. 
Bör En offentlig verksamhet som framställer elektroniska 

handlingar i form och funktion av program äger som hu-

vudregel källkoden till programmet, om det inte har avta-

lats bort. Handlingarna kan vara eller bli allmänna, men 

om det saknas en tydlig licens för källkoden kan det med 

tiden försvåra för andra offentliga verksamheter och all-

mänheten att använda och hantera källkoden. Till exem-

pel, att anpassa och distribuera källkoden. 

– Apache License 

– BSD License (clause 1, 2, 3) 

– GPLv3 

– MIT License 

– MPL 2.0 

8.  Val av tekniska hjälpmedel med öppen 

hårdvara. 
Bör Öppen hårdvara, precis som öppen källkod, förbättrar 

förutsättningarna för beständighet i allmänhet och arkiv-

beständighet i synnerhet.  

– Hårdvarubeskrivande språk, förkortat på engel-

ska som HDL (eng. Hardware Description Lang-

uage). 

– ISA som RISC-V för CPU. 

– Kopplingsscheman (eng. Circuit diagram). 

– Kretskortslayout eller mönsterkort, förkortat på 

engelska som PCB (eng. Printed Circuit Board). 

– Tekniska ritningar av hårdvara. 
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3.3. Särskilda tekniska krav 

3.3.1. Bild 

För formen och funktionen bild ska det tekniska skicket uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.1.1. Generella fall 

Tabell 13 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen bild för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  3D 

Filformat 

U3D  Får Ett generellt lämpligt format för att implementera tekniska skick som representerar 3D-

objekt. Formatet stödjer animationer, är utökningsbar, och kan lagras i filformatet för 

U3D eller i PDF/E-1. U3D är avsedd att främja användningen av 3D-objekt för andra 

syften än de ursprungliga anledningarna 3D-objekten togs fram, vanligtvis i mer avan-

cerade format. Till exempel, tekniska ritningar i STEP AP242. En övergång till U3D 

kan därför medföra väsentlig informationsförlust. Specifikationen utvecklas inte längre, 

men formatet kan fortfarande vara lämplig för enklare återgivningar av 3D-objekt. Till 

exempel, som illustrationer i kontorsdokument eller i presentationer. 

2.  3D 

Filformat 

X3D NA-SE 

XML 
Får Ett generellt lämpligt format för att implementera tekniska skick för att representera 3D-

objekt och -miljöer. X3D avser att omfatta många olika behov och krav. Till exempel, 

inom geografi, medicin, teknik, underhållning, utbildning, och vetenskap. Ett tekniskt 

skick i X3D kan därför ta många olika former och funktioner. Till exempel, medicinska 

bilder, multimedia presentationer, sändningar, tekniska ritningar, virtuella världar, 

webbsidor. X3D har stöd för flertal tekniska egenskaper och funktionaliteter. Till exem-

pel, 3D-modeller, animationer, interaktivitet, lager, ljud, länkar, partikelsystem, stel-

kroppsdynamik, video, texturer. Filformatet kan vara i antingen XML, ”X3D” eller 

”klassisk VRML”, eller ett binärt format. 

3.  Filformat AVIF  Får Filformat för att lagra rastergrafik komprimerad med AV1, med bland annat HDR, SDR, 

WCG. Stöd för progressiv nedladdning saknas. Filformatet är en delmängd av HEIF, 

men med en mer öppen licens, och implementeras av de i nuläget vanligt förekommande 

webbläsarna. Som förlustfri komprimering kan filformatet ses som en konkurrent till 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

PNG. Som en förlustgivande komprimering kan filformatet ses som ett alternativ till 

JPEG och HEIF för speciella fall. 

4.  Filformat BMP  Får inte Filformat för att lagra rastergrafik. För generella fall är PNG mer lämpligt. 

5.  Filformat CALS  Bör inte Filformat för att lagra rastergrafik som får komprimeras endast med ITU-T T.6. Finns 

ingen anledning att implementera filformatet om det inte är ett speciellt fall. Till exemp-

el, när materiel och metoder fortfarande används i en verksamhet för att framställa elek-

troniska handlingar i CALS. 

6.  Filformat GIF  Får inte Filformat för att lagra rastergrafik med en färgpalett begränsat till 256 färger från en 24-

bit färgdjup vilka kan komprimeras med LZW. Patenten för LZW har utgått. Filformatet 

är emellertid inte generellt lämpligt, men det kan finnas speciella fall. Till exempel, för 

animationer (s. 88), ikoner, spelgrafik. För de flesta fall bör emellertid PNG uppfylla 

samma behov och krav. 

7.  Filformat HEIF  Får inte Filformat för att lagra rastergrafik med olika komprimeringar, däribland MPEG-H 

HEVC (H.265). Patentanspråk har registrerats hos Iso, och licenser för befintliga prog-

ram är restriktiva, varför stödet för filformatet verkar vara begränsat till vissa aktörer. 

Jämför med AVIF som är en delmängd av HEIF, men med en mer öppen licens. 

8.  Filformat JFIF  Får Filformat för att lagra rastergrafik med komprimering i JPEG. Filformatet är avsett för 

utbyte av bilder varför det har stöd för endast grundläggande tekniska egenskaper och 

funktionaliteter, däribland miniatyrbild, en eller tre färgkanaler (YCbCr) i 256 nivåer, 

och metadata för pixeltäthet (PPI). Generellt lämpligt filformat för att lagra kompri-

meringar med JPEG, även om det många finns andra alternativ. 

9.  Filformat JNG  Bör inte Delmängd av MNG för att lagra komprimering med JPEG i ett filformat liknande den 

för PNG, med liknande tekniska egenskaper och funktionaliteter, däribland alfakanaler 

(transparens). Stödet för JNG verkar vara begränsat, och för de flesta fall bör JPEG eller 

WebP vara mer lämplig. 

10.  Filformat JP2 OPF JP2 Får Filformatet för att lagra rastergrafik komprimerade med DWT (JP2). 



 

52 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

11.  Filformat PNG PNG Check Bör Generellt lämpligt filformat för att lagra rastergrafik med en färgdjup på mellan 1-bit 

och 48-bit i RGB för tonskalor, eller begränsade till en 8-bit färgpalett, med eller utan 

ytterligare en kanal för alfa (transparens). PNG är avsedd för återgivning endast på 

skärm, varför inga andra färgrymder stöds än RGB. Filformat har stöd för progressiv 

nedladdning, och tillåter endast den förlustfria komprimeringen DEFLATE. PNG är där-

för generellt lämpligt för såväl kontinuerliga tonskalor som bilder med särskild skarpa 

och tydliga kantar. Till exempel, illustrationer, logotyper, och texter. 

12.  Filformat TIFF Extensions EI DPFM Får Alternativ till PNG för generella fall när det finns behov av och krav på andra tekniska 

egenskaper och funktionaliteter för att lagra rastergrafik. Till exempel, TIFF Extension 

tillåter 

– färgrymderna CIE L*a*b, CMYK, YCbCr, 

– att RGB representerad i CIE 1931 XYZ (maskinoberoende färgrymd), 

– att bilder organiseras kaklad, och 

– komprimeringarna ITU-T T.4 och T.6, JPEG, LZW. 

13.  Filformat 

Komprimering, 

förlustfri 

WebP  Får WebP är dels ett filformat, dels en förlustfri komprimering, båda lämpliga för generella 

fall. Filformatet utökar RIFF för att lagra rastergrafik med antingen en förlustgivande 

komprimering (VP8) eller de förlustfri komprimering (WebP), vilka konkurrerar med 

AV1 och JPEG respektive DEFLATE (PNG). Filformatet har stöd för dels en alfakanal 

(transparens) för båda typer av komprimeringar, dels ICC-färgprofiler, dels metadata i 

EXIF eller XMP. De flesta i nuläget vanligt förekommande webbläsare har stöd för 

filformatet. Det finns en mer öppen licenserad referensimplementering. 

14.  Filformat 

Voxelgrafik 

MNG  Får Som framgår av Rörlig bild och video (s. 88) är MNG är ett filformat utökat från PNG 

för att lagra sekvenser av PNG och JNG. Stödet för stillbilder med flera dataflöden av 

PNG eller JNG kan emellertid användas för att lagra lager av bilder, vilka kan bilda 

nivåer med 2D-dimensionella plan, liknande tomografiska skikt, för att representera 

voxlar. Stödet för MNG verkar vara begränsat, men det finns en mer öppen referensim-

plementering. 

15.  Komprimering, 

förlustgivande 

DCT (JPEG)  Får 

(villkorat) 

En förlustgivande komprimering som är etablerad bland program och generellt lämpligt 

för bilder med kontinuerliga tonskalor. Till exempel, fotografier. Komprimeringen är 

särskild olämplig för grafik med skarpa och tydliga kantar, varför komprimeringen inte 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

får implementeras för dessa fall. Till exempel, illustrationer, logotyper, och texter. Det 

finns numera andra förlustgivande komprimeringar som kanske kan ge en bättre stor-

leksminskning med bättre bibehållen kvalitet. Till exempel, AVIF och WebP. Det finns 

flertal filformat som kan lagra bilder komprimerade med JPEG. Mindre vanligt före-

kommande bör vara JIF, JNG, och SPIFF. Mer vanligt förekommande bör vara EXIF, 

JFIF, PDF, och TIFF Extensions. 

16.  Komprimering, 

förlustfri och 

förlustgivande 

DWT (JP2) OPF JP2 Får En generell lämplig komprimering för binära färger, kontinuerliga toner i gråskala eller 

färg, eller färgpaletter. Baslinjen för JP2 ska vara fri från begränsade licenser. 

17.  Komprimering, 

förlustgivande 

DWT (JPX)  Får 

(villkorat) 

JPX är utökningar av JP2 som är mindre lämpliga dels för att patentlicensen för dem 

inte är lika tydlig som för JP2, dels för att utökningarna är komplexa. PDF/A-2, -3 och -4 

tillåter endast baslinjen av JPX med vissa justeringar. JPX får endast implementeras i 

PDF/A. 

18.  Komprimering, 

förlustfri 

LZW (GIF)  Får Komprimeringen får implementeras i GIF och TIFF Baseline eftersom patenten för 

LZW ska ha utgått. Den bör vara generell lämplig för kontinuerliga tonskalor i samma 

färger eller färgpaletter i färgdjup som är eller är lägre än 8-bit och 16-bit. 

19.  Metadata MIX NA-SE 

XML 
Får MIX är ett informationsformat i XML som implementerar teknisk metadata för digitala 

stillbilder enligt ”dataordboken” (eng. data dictionary) i ANSI/NISO Z39.87-2006 (R20

17). 

20.  Vektorgrafik SVG W3C MVS Bör Generellt lämpligt format för att lagra vektorgrafik. SVG är definierat i XML men det 

är inte nödvändigt att filformatet behöver vara i en datafil som uteslutande är i XML. 

Till exempel, det är möjligt att omsluta SVG i CSS eller HTML. 
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3.3.1.2. Bildfångst 

Tabell 14 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen bild för speciella fall som bildfångst. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Bildsampling 300 × (
𝐴

𝑈
) = 𝑆𝑃𝐼  Får Ett återkommande minimalt värde som rekommenderas för generella fall är 300 SPI. 

Värdet kan justeras till mer eller mindre beroende på relationen mellan avsedd storlek 

och ursprunglig storlek. Utgångspunkten är att den avsedda storleken ska vara lika stor 

som den ursprungliga fångade handlingen. Det vill säga, skala 1:1. En verksamhet kan 

emellertid för enskilda fall även behöva justera värdet efter innehållet. Till exempel, 

utifrån egna tester, NA-SE OCR, eller vägledningar om skanning från verksamhetens 

arkivmyndighet. 

2.  Bildsampling 600 × (
𝐴

𝑈
) = 𝑆𝑃𝐼  Får Ett minimalt generellt lämpligt värde för linjeteckningar. Det vill säga, bilder med skar-

pa linjer och solida färger, med få eller inga kontinuerliga toner. Till exempel, grafer, 

illustrationer, logotyper. Det har påträffats rekommendationer upp till 1200 SPI för linje-

teckningar med endast svartvita färger. 

3.  Bildsampling 𝐿𝑃𝐼 × 2 × (
𝐴

𝑈
) = 𝑆𝑃𝐼  Får Värdet av SPI kan beräknas utifrån värdet av LPI multiplicerat med två och avsedd stor-

lek dividerad med ursprunglig storlek. Lämpligt värde för LPI kan beräknas utifrån antal 

gråtoner som eftersträvas i utskrifter. 

4.  Bitdjup 1-bit  Får En bitdjup på 1-bit kan representera 2 värden (21) i en färgkanal. Generellt lämpligt för 

bildfångst av handlingar med endast text i ”fax-kvalitet”. 

5.  Bitdjup 8-bit  Får En bitdjup på 8-bit kan representera 256 värden (28) i en färgkanal. Generellt lämpligt 

för att undvika färgränder i kontinuerliga gråskalor som ska återges på datorskärm. 

6.  Bitdjup 24-bit  Får En bitdjup på 24-bit avser tre färgkanaler i 8-bit som tillsammans kan representera 16 

777 216 värden (224). Kan benämnas (eng.) True Color. Generellt lämpligt för att und-

vika färgränder i kontinuerliga tonskalor som ska återges på datorskärm. 

7.  Bitdjup 30-bit  Får En bitdjup på 30-bit avser tre färgkanaler i 10-bit som tillsammans kan representera 

1 073 741 824 värden (230). Kan benämnas (eng.) Deep Color. Att framställa och återge 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

färgdjup på 30-bit kan kräva speciell hårdvara och mjukvara, eftersom stödet i nuläget 

för sådana antal färger ännu inte är tillräckligt utbrett i hårdvara och mjukvara. 

8.  Filformat 

Komprimering, 

förlustfri och 

förlustgivande 

DJVU  Bör inte 

(villkorat) 

DJVU är dels ett filformat, dels en komprimering. Filformatet har stöd för att lagra text 

från OCR. All text är i UTF-8. DJVU implementerar MRC (eng. Mixed Raster Content) 

som kan dela upp en bild i tre lagar: bakgrund, förgrund, och en binär mask för att välja 

pixlar i föregående två lager. Varje lager komprimeras med metoder lämpliga med hän-

syn till informationen i lagret: IW44 alternativt JPEG (bakgrund, förgrund), JB2 alterna-

tivt ITU-T T.6 (mask). Med undantag för ITU-T T.6 är komprimeringarna förlustgivan-

de. Utmärkande med JB2 är att komprimeringen avser att utifrån ett antal parametrar 

identifiera glyfer som liknar varandra i ett dokument och endast koda en av dem som 

rastergrafik, vilken sedan återanvänds för dem andra glyfernas plats i dokumentet. Det 

har emellertid observerats att komprimeringen misstagit en glyf för en annan, varför 

framställningen blivit fel. Till exempel, glyfen ”e” förekommer på platser där glyfen ska 

vara ”o”. Omfattningen av problemet behöver utredas närmare, men kan antas vara lika 

allvarlig som fallet med JBIG2, vilken implementerar en liknande metod. Om JB2 måste 

användas ska den därför implementeras med ITU-T T.6 eller förlustfri JB2. 

9.  Filformat DNG  Får 

(villkorat) 

Filformat avsett för rådata eller ostrukturerad data implementerat av digitala stillbilds-

kameror. DNG är en utökning av TIFF 6.0 och är kompatibel med TIFF/EP, men har en 

mer öppen licens. Filformatet kan lagra bilder utan komprimering eller med förlustfri 

komprimering i JPEG (Lossless JPEG), eller förlustgivande komprimering men endast 

i baslinjen JPEG. Från och med version 1.4 tilläts även förlustfri komprimering med 

DEFLATE, och förlustgivande komprimering i JPEG. Ett tekniskt skick får endast im-

plementeras med ingen eller förlustfri komprimering för bildfångst av grafik med skarpa 

och tydliga kantar, och texter. 

10.  Filformat 

Metadataformat 

EXIF  Får 

(villkorat) 

Ett filformat som utökar JIF och TIFF 6.0 med taggar för metadata för att lagra bilder 

med förlustgivande komprimering (JPEG) respektive förlustfri komprimering. Det tek-

niska skicket får inte implementeras med förlustgivande komprimering för bildfångst av 

grafik med skarpa och tydliga kantar, och texter. Filformatet ska vara vanligt förekom-

mande i tekniska hjälpmedel för bildfångst. Till exempel, digitala stillbildskameror, mo-

biltelefoner, skanners. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

11.  Filformat PDF/A-1, -2 nivå ”b” VPC PDF Får 

(villkorat) 

Nivå ”b” för PDF/A-1 och -2 ställer minimala krav på att innehållet ska med tiden kunna 

återges visuellt. Till exempel, bilder, färger, glyfer. Kravet innebär emellertid inte nöd-

vändigtvis att innehållet blir maskinellt läsbart. Till exempel, att text kan kopieras, eller 

att det finns logiska strukturer. PDF/A nivå ”b” är därför speciellt lämpligt för skanning 

av dokument, varför det tekniska skicket inte får implementeras med förlustgivande 

komprimering för bildfångst av grafik med skarpa och tydliga kantar, och texter. PDF/A-

1 tillåter bilder komprimerade i DCT (JPEG), DEFLATE (PNG), ITU-T T.4, T.6 

(CCITT), och RLE. PDF/A-2 tillåter även JBIG2, JP2 och baslinjen av JPX. Vad som 

sagts om dessa komprimeringar i generella fall gäller alltså även här. En verksamhet bör 

uppmärksamma att det förekommer att inställningarna i ett program för dokumentskann-

ers kan som grundinställning vara förinställd på förlustgivande komprimering (JPEG) 

för PDF/A, vilket måste manuellt ändras. Det har därutöver påträffats fall där dokument-

skanners antingen endast anger alternativet ”PDF/A”, eller saknar alternativ för att im-

plementera förlustfri komprimering. För dessa fall, om möjligt, bör istället övervägas 

TIFF Baseline. 

12.  Filformat PDF/A-3 nivå ”b”  Får 

(villkorat) 

Nivå ”b” för PDF/A-3 är ekvivalent med PDF/A-2, varför samma krav gäller här, med 

undantag för att PDF/A-3 även kan omsluta arbiträr data. Det vill säga, att ”bilagor” kan 

tillföras dokumentet. Ett tekniskt skick utgörs av alla omslutna format, varför dels alla 

eventuella bilagor måste även uppfylla kraven i denna författning, dels en implementer-

ing inte får exekvera bilagor, antingen inte alls, eller åtminstone inte innan en teknisk 

kontroll har bekräftat deras format. Det faller på varje arkivmyndighet eller annan med 

motsvarande ansvar att närmare föreskriva arkivrättsliga krav för användningen och 

hanteringen av bilagor i PDF/A-3. 

13.  Filformat TIFF Baseline EI DPFM Får Generellt lämpligt filformat för att lagra skannade dokument, eftersom TIFF Baseline 

endast tillåter förlustfri komprimering i RLE (PackBits) och anpassad Huffman från 

ITU-T T.4, T.6 (CCITT). En korrekt implementering av TIFF Baseline ska därför inte 

resultera i förlustgivande komprimering. Filformatet kan lagra bilder med en färgdjup 

på 1-bit (binära bilder), 4- eller 8-bit för färgpaletter och gråskalor, och 8-bit per färg-

kanal för RGB. 

14.  Filformat TIFF Extension EI DPFM Får 

(villkorat) 

Under förutsättning att förlustgivande komprimering inte implementeras. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

15.  Filformat TIFF/EP EI DPFM Bör inte Filformat avsett för rådata eller ostrukturerad data framställd med digitala stillbilds-

kameror. Filformatet kan lagra bilder utan komprimering eller med förlustfri komprim-

ering i JPEG (Lossless JPEG), eller förlustgivande komprimering men endast i baslinjen 

JPEG. Patentanspråk har registrerats hos Iso, vilket verkar vara grunden till påståendet 

om att få, om ens någon, tillverkare stödjer filformatet. 

16.  Komprimering, 

förlustfri 

ITU-T T.4 

ITU-T T.6 

 Får 

(villkorat) 

Komprimering som är generellt lämpligt för bilder med en färgdjup på 1-bit. Det vill 

säga, för bilder med endast två färger, vanligtvis svart-vita bilder. Två speciella fall är 

bildfångst av endast text, och meddelanden som skickas med fax, eller motsvarigheter 

till fax. Får endast implementeras i ett filformat som framkommer av denna författning. 

Till exempel, PDF/A eller TIFF Baseline. 

17.  Komprimering, 

förlustfri och 

förlustgivande 

JBIG2  Bör inte 

(villkorat) 

For samma fall som ITU-T T.4 och ITU-T T.6, men där JBIG2 ska ge en bättre kompri-

mering. Det finns patentanspråk på specifikationen, men patentkraven verkar inte om-

fatta avkodning. Komprimeringen är tillåten i PDF/A. JBIG2 implementerar en liknan-

de, om inte samma, metod som JB2. Komprimeringen avser att utifrån ett antal paramet-

rar identifiera glyfer som liknar varandra i ett dokument och endast koda en av dem som 

rastergrafik, vilken sedan återanvänds för dem andra glyfernas plats i dokumentet. Det 

har emellertid observerats att komprimeringen misstagit en glyf för en annan, varför 

återgivningen blivit fel. Till exempel, glyfen ”6” förekommer på platser där glyfen ska 

vara ”8”. Om JBIG2 måste användas ska den därför implementeras som förlustfri 

JBIG2. 

18.  Maskinläsbar text  NA-SE OCR Bör Text skriven med teckensnitt i rasterbilder bör göras maskinläsbart. Funktionaliteter för 

maskinläsbar text benämns vanligtvis OCR, men det finns mer avancerade tekniska me-

toder. Till exempel, för att fånga handskrivna texter: ATR, HTR, HWR, eller ICR. En 

verksamhet bör alltid implementera OCR för skannade dokument med maskinskriven 

text som är avsedd att läsas på skärm. Till exempel, avtal, beslut, förteckningar, rappor-

ter, utredningar. 
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3.3.1.3. Förtryck och tryckteknik 

Tabell 15 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen bild för speciella fall som förtryck och tryckteknik. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat PDF/X-1a 

PDF/X-3:2003 

 Får 

(villkorat) 

En PDF kan överstämma med kraven i både delmängd ”1a” eller ”3:2003” av PDF/X 

och PDF/A-1 under förutsättning att inga funktionaliteter implementeras från PDF/X 

som är uttryckligen förbjudna i PDF/A-1. 

2.  Filformat PDF/X-1+1a 

PDF/X-1a 

PDF/X-3 

PDF/X-4p 

 Får 

(villkorat) 

En PDF kan överstämma med kraven i både delmängd ”1”, ”1a”, ”3”, eller ”3p” av 

PDF/X och PDF/A-2 eller -3 under förutsättning att inga funktionaliteter implementeras 

från PDF/X som är uttryckligen förbjudna i PDF/A-2 eller -3. 

3.  Filformat TIFF/IT DPFM Bör inte Filformat för att lagra rastergrafik som är avsedd att utbytas inom tryckindustrin. Prog-

ram som stödjer implementering av formatet kan möjligtvis förekomma inom tryckindu-

strin, men generellt verkar stödet vara obefintlig. Ett alternativ till TIFF/IT är PDF/X. 

3.3.1.4. Geografi 

Tabell 16 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen bild för speciella fall som geografi. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat, 

metadata 

GeoTIFF EI DPFM Får En utökning av TIFF 6.0 med nya "taggar" för att beskriva all kartografisk information 

till bilder som härstammar från satellitbilder, skannade flygbilder, skannade kartor, digi-

tala höjdmodeller, eller resultatet av geografiska analyser. Avsikten är att införa en kon-

sistent mekanism för att koppla en bild till en känd rumslig modell (eng. modelspace) 

eller rumsliga koordinatbaserade referenssystem, och kunna beskriva dessa koordinat-

referenssystem. Taggarna ska vara oberoende från taggarna i baslinjen TIFF 6.0 för att 

definiera bilder. Till exempel, färgrymder och komprimering. En GeoTIFF ska därför 

överensstämma med kraven på TIFF 6.0. 
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3.3.1.5. Tekniska ritningar 

Tabell 17 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen bild för speciella fall som tekniska ritningar. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  3D 

Filformat 

PRC  Får PRC kan användas som ett generellt format för att implementera tekniska skick som 

representerar 3D-objekt, men är speciellt optimerat för tekniska ritningar och har stöd 

för att lagra de flesta huvudsakliga tekniska egenskaper och funktionaliteter i CAD-sys-

tem. Till exempel, exakta geometriska representationer och produktdata. Formatet bör 

vara speciellt lämpligt för konsekvent visuell återgivning av 3D-objekten. För sådana 

fall får inte förlustgivande komprimering implementeras. 

2.  3D STEP AP242  Får STEP AP242 är en omfattande specifikation som fångar många delar av framställningen 

av tekniska ritningar. Till exempel, planering, användning och hantering av produktdata, 

och olika typer av geometriska modeller för teknikdesign. Specifikationen möjliggör 

utformningen av 3D-modeller som kan omsluta all information om tekniska ritningar, 

och har särskilt tagit hänsyn till fall med behov av och krav på långsiktig arkivering. Det 

finns ett nära samarbete mellan projekten AP242 och LOTAR. STEP AP242 kan repres-

enteras i modellerna AIM (eng. Application Interpreted Model) eller BOM (eng. Busi-

ness Object Model) och implementeras i filformaten STEP File eller XML med STEP 

XML. 
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3.3.2. Databaser och datauppsättningar 

För Tecken och text i databaser gäller tillämpliga tekniska krav i denna författning (s. 95). För binär data i databaser som representerar binära 

format gäller tillämpliga tekniska krav i denna författning. Till exempel, Bild (s. 50), Ljud (s. 72), och Rörlig bild och video (s. 88). För formen 

och funktionen databaser och datauppsättningar ska det tekniska skicket uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.2.1. Generella fall 

Tabell 18 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen databaser och datauppsättningar för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat CSV NA-SE DSV 

 

NA-UK 

CSV-V 

Får CSV är en varians av DSV, och är generellt lämpligt för att representera tabulär data i 

textformat. Det förekommer varianser av formatet. Till exempel, hur speciella tecken 

ska markeras, och hur radbrytningar ska hanteras mellan speciella tecken. Det ska upp-

märksammas att föreskriven specifikation av CSV definierar en specifik varians. 

2.  Filformat DSV NA-SE DSV Får 

(Villkorat) 

DSV är ett generiskt format för att representera tabulär data i textformat vars fält och 

poster avgränsas med speciella tecken. Till exempel, horisontell tabulator, kolon, kom-

ma, lodstreck, ny rad, semikolon, vagnretur. Val av fält- och postavgränsare bör följa 

mer standardiserade format. Till exempel, CSV eller TSV. Eftersom formatet represen-

teras med text saknas stöd för att lagra mer avancerade tekniska egenskaper och funk-

tionaliteter. Till exempel, datatyper, relationer mellan fält och poster, sökningar och 

sammanställningar. Det finns emellertid specifikationer för att tillföra annotation och 

metadata. DSV i sig är inte generellt lämpligt eftersom det per definition tillåter olika 

varianser av avgränsare och speciella tecken, men kan vara lämpliga i speciella fall om 

sådana specificeras. Till exempel, variansen med kolon som fältavgränsare och ny rad 

som postavgränsare är vanligt förekommande i konfigurationsfiler i Linux. 

3.  Filformat RAFGS6 NA-SE 

XML 
Får En avgränsning och precisering av SIARD för att uppfylla generella behov och krav i 

svensk offentlig förvaltning, däribland att överföra informationsformatet i ett informa-

tionspaket enligt RAFGS1. 

4.  Filformat FLF  Får 

(Villkorat) 

Generellt lämpligt för att representera tabulär data i textformat vars fält och poster 

avgränsas med specifika längder, eller för poster med radbrytning. Filformatet saknar 

stöd för att lagra mer avancerade tekniska egenskaper och funktionaliteter. Till exempel, 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

datatyper, relationer mellan fält och poster, sökningar och sammanställningar. En form-

ell specifikation eller dokumentation har inte heller påträffats, varför en arkivmyndighet 

eller annan med motsvarande ansvar kan behöva närmare reglera detaljer. 

5.  Filformat TSV NA-SE DSV Får TSV är en varians av DSV, och är generellt lämpligt för att representera tabulär data i 

textformat. TSV liknar CSV med undantag för att dels tecknet för fältavgränsare skiljer 

sig, dels en mer detaljerad specifikation saknas. Det finns alltså ingen specifikation som 

normaliserar varianser av TSV. Radbrytningen bör följa vad som sägs för CSV, om inte 

formatet ska användas i en teknisk miljö som förväntar radbrytningar enligt POSIX.1-

2017. Däremot bör uteslutande av fältavgränsaren vid inplaceringar vara mindre prob-

lematisk. Om det finns behov att undanta fältavgränsaren föreslås antingen ett omvänt 

snedstreck, det vill säga \\t, eller vad som säga för CSV. 

6.  Filformat SIARD NA-SE 

XML 
Får Ett informationsformat för att representera relationsdatabaser i XML inneslutna i ZIP. 

Specifikationen är framtagen med hänsyn till behovet av långtidsarkivering av relations-

databaser, och är en av de gemensamma specifikationerna i E-ARK för paketering av 

specifika informationstyper. 

7.  Frågespråk SQL  Bör inte Grundläggande SQL bör ha stöd hos flera, om inte många, program för relationsdatabas-

hantering. En arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar, kan försöka att av-

gränsa SQL till minsta gemensamma uttryck som förväntas stödjas konsekvent av prog-

ram för relationsdatabashantering, och som verksamheter kan utgå från för att avgränsa 

frågespråken som används i deras verksamhet. För generella fall bör emellertid över-

vägas att välja särskilda format framtagna för utbyte av relationsdatabaser. Till exempel, 

FGS Databas, eller SIARD. 

8.  Filformat SQLite  Får 

(villkorat) 

Generellt lämpligt filformat för att lagra relationsdatabaser för fall som inte kräver mer 

avancerade relationsdatabashanterare, eller för fall som behöver inbyggda databaser i 

tekniska hjälpmedel. SQLite kräver inte en server (eng. serverless), behöver inte install-

eras, och exekveras som en teknisk process tillsammans med filformatet i samma adress-

rymd. Med andra ord, det är en avgränsad och portabel databasmotor. Utvecklingen av 

databasmotorn sker med avsikt att möjliggöra en långsiktig förvaltning. Till exempel, 

källkoden har utförlig dokumentation, prövas med en mängd olika tester, och är allmän 

egendom, medan filformatet är bakåtkompatibel med SQLite från och med 2004. Ett 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

tekniskt skick i SQLite ska implementera strikta datatyper, och inte tillåta att värden får 

andra datatyper än vad som deklareras i kolumner (eng. manifest typing). En arkiv-

myndighet eller annan med motsvarande ansvar kan behöva närmare reglera detaljer. 

Till exempel, begränsa användningen av funktioner, syntax, och utökningar, och upp-

ställa krav på dokumentation av frågor som är avsedda till databasen. 

9.  Metadata ADDML NA-SE 

XML 
Får Databaser i textformat har begränsat stöd för teknisk metadata. Till exempel, DSV och 

FLF. ADDML är ett informationsformat i XML för att representera tekniska metadata 

för databaser i textformat. 
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3.3.3. Informationsformat 

Informationsformat har oftast formen text, men funktionen är vanligtvis att formatet ska framställas till andra former och funktioner. Av 

betydelse för behovet av beständighet är att strukturen med tiden förblir lämplig att använda och hantera. Strukturen kan dels möjliggöra 

automatisk bearbetning och interoperabilitet, dels underlätta semantisk förståelse och interoperabilitet. För dessa fall ska det tekniska skicket 

uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.3.1. Generella fall 

Tabell 19 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dataformat I-JSON  Får 

(villkorat) 

JSON är ett generellt lämpligt format för utbyte av strukturerad data. Till exempel, av-

gränsade uppgifter. Formatet är mindre lämpligt för mer avancerade informationsstruk-

turer som kan behöva omsluta och inplacera strukturer. Till exempel, markera format-

stilar i löpande texter, eller markera avsnitt i flera nivåer i dokument. Profilen I-JSON 

begränsar vissa tekniska egenskaper av JSON för att underlätta interoperabilitet över 

Internet. Det ska uppmärksammas att det för närvarande inte finns en etablerad specifi-

kation för att beskriva scheman för JSON. Det krävs därför en tydlig specifikation för 

dataformat som implementeras i I-JSON. 

2.  Dataschema DTD  Får 

(villkorat) 

En syntax för att definiera strukturen av en specifik typ av dokument i XML, eller vissa 

andra märkspråk. Till exempel, HTML och SGML. En deklarerad dokumenttyp får en 

formell grammatik som kan användas för att bekräfta att en implementerad XML upp-

fyller kraven i tillämpat schema (formell kontroll). Scheman har betydelse både för fall 

dokument i märkspråket ska användas och hanteras som slutligt led, och för fall doku-

ment i märkspråket är ett mellanled i att framställa elektroniska handlingar som ska 

användas och hanteras av en verksamhet. 

3.  Dataschema RELAX NG  Får 

(villkorat) 

En utökning av DTD av OASIS som kan uttryckas i XML eller med ett kompakt format. 

Liksom XSD inför RELAX NG nya tekniska egenskaper och funktionaliteter för att 

definiera scheman som inte är möjligt med DTD. Till exempel, namnrymder, datatyper, 

reguljära uttryck. Scheman har betydelse både för fall dokument i XML ska användas 

och hanteras som slutligt led, och för fall dokument i XML är ett mellanled i att fram-

ställa elektroniska handlingar som ska användas och hanteras av en verksamhet. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

4.  Dataschema Schematron  Får 

(villkorat) 

Till skillnad från RELAX NG och XSD vilka definierar grammatiska regler, definierar 

Schematron sökvägar i trädstrukturer med XPath och uttryck i XSLT vilka kan utvär-

deras som falska eller rapporteras som sanna. Schematron är avsedd att komplettera 

RELAX NG och XSD för fall där grammatiska regler är mindre lämpliga, eller inte 

tillräckliga. Till exempel, för avgränsade kontroller av specifika delar av ett XML-doku-

ment, eller för att uttrycka verksamhetsregler (eng. business rules). Sådana regler får 

betydelse för att utföra formella kontroller. 

5.  Dataschema XSD NA-SE 

XML 
Får 

(villkorat) 

En utökning av DTD av W3C men uttryckt i XML. Liksom RELAX NG inför XSD nya 

tekniska egenskaper och funktionaliteter för att definiera scheman som inte är möjligt 

med DTD. Till exempel, namnrymder, komplexa datatyper, reguljära uttryck. Scheman 

har betydelse både för fall dokument i XML ska användas och hanteras som slutligt led, 

och för fall dokument i XML är ett mellanled i att framställa elektroniska handlingar 

som ska användas och hanteras av en verksamhet. 

6.  Formatmall DSSSL  Får 

(villkorat) 

Formatmall för SGML som definierar dels ett språk för att transformera SGML mellan 

olika DTD, dels ett språk för att formatera presentationen av SGML. Av betydelse för 

fall ett dokument i SGML är ett mellanled i att framställa elektroniska handlingar som 

ska användas och hanteras av en verksamhet. 

7.  Formatmall XSL 

XSL-FO 

XSLT 

NA-SE 

XML 
Får 

(villkorat) 

Formatmallar för XML som definierar dels ett språk för att transformera XML mellan 

olika scheman, dels ett språk för att formatera presentationen av XML. Av betydelse för 

fall ett dokument i XML är ett mellanled i att framställa elektroniska handlingar som 

ska användas och hanteras av en verksamhet. 

8.  Informationsenhet IEC 80000-13 

SI 

 Bör Det finns två standarder för att ange prefix för bits och bytes. Den ena är det internation-

ella måttenhetssystemet SI (fra. Système International d'unités) som definierar bland an-

nat enheter med basen 10, vilket i sammanhanget kan anges utifrån 1000. Till exempel, 

kilo (10001), mega (10002), giga (10003), tera (10004), peta (10005). Den andra är 

IEC 80000-13 som definierar bland annat enheter med basen 2, vilket i sammanhanget 

kan anges utifrån 1024. Till exempel, kibi (10241), mebi (10242), gibi (10243), tebi 

(10244), pebi (10245). SI är vanligt förekommande, speciellt vid dataöverföring, för att 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

representera binära enheter. IEC 80000-13 har tillkommit senare, och är inte lika etabler-

ad, men är avsedd för att representera binära enheter mer exakt. I den utsträckning lämp-

ligt, och möjligt, bör därför binära enheter representeras med IEC 80000-13. 

9.  Metadata XMP NA-SE 

XML 
Får Generellt lämpligt för verksamheter som föredrar att framställa, använda och hantera 

elektroniska handlingar som XML och, eller som avser att normalisera hanteringen av 

metadata i XML. XMP kan omslutas i en mängd olika format. Till exempel: 

– Bildformat som DNG, GIF, JPEG. JPEG 2000, PNG, SVG, TIFF. 

– Ljud- och videoformat som ASF (WMA, WMV), IFF och RIFF (AIFF, AVI, 

WAV), MOV, MP3, MPEG-2, MPEG-4. 

– Videopaketformat som AVCHD, P2, Sony HDV, XDCAM. 

– Format för Adobe produktionsprogram som AI, EPS, INDD, INDT, PDF, PS, PSD. 

– Märkspråk som XHTML, XML. 

10.  Märkspråk MathML W3C MVS Får MathML är avsedd att representera matematiska och vetenskapliga notationer, och är 

generellt lämpligt för att framställa maskinläsbara sådana, men en konsekvent visuell 

återgivning kan blir beroende av specifika program. Till exempel, bland webbläsare kan 

endast Firefox återge MathML med CSS. Vid behov av eller krav på en konsekvent 

visuell återgivning rekommenderas därför att rendera notationer till rastergrafik eller 

vektorgrafik. Uppmärksamma även att W3C MVS endast kontrollerar MathML 2.0. 

11.  Märkspråk SGML  Bör inte Inte längre lämpligt för generella fall, men det kan finnas speciella fall. Till exempel, 

när materiel och metoder fortfarande används i en verksamhet för att framställa elektro-

niska handlingar i SGML. 

12.  Märkspråk XML NA-SE 

XML 
Får XML är en delmängd, som kan ses som en tillämpningsprofil eller en begränsning, av 

SGML. Generell lämplig för att strukturera information oavsett om det avser utbyte, 

konfiguration, eller lagring av data i bemärkelsen avgränsade uppgifter eller mer avan-

cerade informationsstrukturer som kan behöva omsluta och inplacera strukturer. Det 

finns flertal alternativa format för att beskriva scheman för XML. 
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3.3.3.2. Administration, handel, och industri 

Tabell 20 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för speciella fall som administration, handel, och industri. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dokumentformat iXBRL NA-SE 

XML 
Får En delmängd av XBRL för att omsluta fragment av XBRL i XHTML. Avsikten är att 

möjliggöra återgivning av dokument i webbläsare samtidigt som element för XBLR kan 

bearbetas automatiskt. 

2.  Dokumentformat PEPPOL NA-SE 

XML 
Får PEPPOL är dels ett samarbete och nätverk inom Europa, dels en specifikation för att 

framställa, använda och hantera elektroniska handlingar för offentlig upphandling. Spe-

cifikationen omfattar bland annat en infrastruktur för överföring av meddelanden, och 

olika meddelanden för inköpsprocessen. Till exempel, fakturor, orders, prislistor. Denna 

författning omfattar endast fall fakturor i PEPPOL implementeras som XML. 

3.  Dokumentformat XBRL NA-SE 

XML 
Får XBRL definierar en uppsättning element och attribut i XML för att strukturera finansiell 

rapportering. Till exempel, finansiell men även annan information, huvudbokföring av 

transaktioner, och reglerad arkivering såsom inlämnande av års- och kvartalsredovis-

ning. XBRL specificerar även ett språk för att definiera nya element och taxonomi av 

element. Specifikationen utgör grunden för offentliggörande av års- och koncernredo-

visningar inom unionsrätten. 

3.3.3.3. Geografi 

Tabell 21 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för speciella fall som geografi. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dataformat GeoJSON  Får För att i JSON representera geografisk data som geometri, geoobjekt, och samlingar av 

geoobjekt. Specifikationen utgår från det rumsliga koordinatbaserade referenssystemet 

(eng.) World Geodetic System 1984, och anger latitud och longitud i enheten decimal-

grader. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

2.  Dokumentformat CS Geo  Får Ett informationsformat för att beskriva grundläggande nödvändig information för att 

bevara elektroniska handlingar för geospatial data. Beskrivningen avser att ge tillräcklig 

förståelse för de rekommenderade elementen som krävs för att  arkivera ett GIS i ett 

informationspaket, vilket möjliggör återanvändning av informationen i en teknisk miljö 

som liknar det ursprungliga GIS. Specifikationen utgår bland annat från unionsrättens 

krav på geospatial data, och är en av de gemensamma specifikationerna i E-ARK för 

paketering av specifika informationstyper. 

3.  Dokumentformat GML NA-SE 

XML 
Får En XML-grammatik skriven i XML-Schema för att beskriva tillämpningsscheman som 

representerar geografiska modeller i serien ISO 19100. Till exempel, modeller för att 

beskriva geometri och topologi (ISO 19107), tidsaspekter (ISO 19108), rumsliga koordi-

natbaserade referenssystem (ISO 19111), geometri och funktioner för yttäckande repres-

entation (ISO 19123). Avsikten är att även fånga andra framtida modeller. 

3.3.3.4. Identifieringskoder 

Tabell 22 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för speciella fall som identifieringskoder. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dataformat ISO 639  Bör Språkkoder för att representera namn på mänskliga språk, oavsett deras utbredning eller 

om de förekommer i skrift eller inte. Omfattar sådana språk som är idag mer eller mindre 

vanligt förekommande såväl som historiska, naturliga och formella språk. 

2.  Dataformat ISO 8601  Bör Tidsnotation för dels datum i Gregorianska kalandern, dels tid enligt 24-timmarsklocka, 

och metod för att representera dem som datasträngar. 

3.  Dataformat ISO 3166  Bör Landskoder för att representera namn på jurisdiktioner mellan och inom stater, både 

gällande och tidigare gällande koder som upphört på grund av att en jurisdiktion inte 

längre finns för en eller annan anledning. 
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3.3.3.5. Kontorsdokument 

Tabell 23 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för speciella fall som kontorsdokument. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dokumentformat HTML 4.01 Strict 

ISO HTML 

XHTML Strict 

W3C MVS Får 

(villkorat) 

HTML 4.01 Strict och ISO HTML är ekvivalenta, medan XHTML Strict är en utökning 

av HTML 4.01 representerad i XML. Den utmärkande skillnaden mellan HTML 4.01 

och XHTML är att en implementering av XHTML måste vara felfri och valid. Till exem-

pel, element måste vara stängda, element och attribut måste anges i gemener, och värden 

måste omslutas i citationstecken. Sådana krav på konsekvent implementering medför 

samtidigt att XHTML blir mer lämpligt med hänsyn till behovet av beständighet. För 

verksamheter som inte har förutsättningar att använda och hantera elektroniska hand-

lingar som XML kan XHTML emellertid bli alltför krävande. Både HTML 4.01 och 

XHTML utgår från samma element och attribut, vilka är generellt lämpliga för att struk-

turera information, vanligtvis webbsidor, men även och andra typer av information. Till 

exempel, dokument och e-post. Problemet är att det kan vara svårt att kontrollera imple-

menteringen av strukturen. Det vill säga, att element som är avsedd för specifik informa-

tion faktisk implementeras för sådan information. Till exempel, tabeller för tabulär data, 

och inte grafisk disposition. Ett annat problem är att generiska element kan implementer-

as för specifika informationsmängder. Till exempel, div för att strukturera avsnitt, form-

ulär, menyer, sektioner, eller span för att stilisera texter, markera speciella representatio-

ner såsom formler och kod. En arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar bör 

därför närmare avgränsa och specificera element och attribut för särskilda typer av elek-

troniska handlingar. För Organisering och sammanställning av webbsidor se det avsnitt-

et (s. 78). 

2.  Dokumentformat HTML++ W3C MVS Får HTML är numera ett abstrakt format som inte längre är baserat på SGML, och kan seria-

liseras som ”HTML” eller XML. HTML++ avser att vara bakåtkompatibilitet med tidi-

gare versioner av HTML, men utvecklingen av nya tekniska egenskaper och funktionali-

teter riskerar medföra att återgivningen av elektroniska handlingar blir mer förutsägbara 

i vissa webbläsare framför andra. HTML++ kan vara lämplig för speciella fall där det 

finns behov av eller krav på mer specifika semantiska element, eftersom HTML++ inför 

nya element som kan vara mer beskrivande av specifik information. Till exempel, artic-

le, audio, section, menu, meter, nav, video. Samma problem som beskrivits för HTML 

4.01 och XHTML om felaktig och generisk strukturering av specifik information gäller 

emellertid för HTML++, varför en arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

bör närmare avgränsa och specificera element och attribut för särskilda typer av elektro-

niska handlingar. För Organisering och sammanställning av webbsidor se det avsnittet 

(s. 78). 

3.  Dokumentformat ODD 

OOXML 

ODFV Får 

(villkorat) 

Informationsformat som DOCX, PPTX, XLSX, och ODB, ODC, ODF, ODG, ODP, 

ODS, ODT är mindre lämpliga för att användas och hanteras som innehåll såvida inte 

verksamheten har program för att arbeta med informationsstrukturen. Till exempel, hela 

eller delar av information kan extraheras, konverteras, återges. För fall där det struk-

turerade informationen är mer av betydelse än återgivningen. Till exempel, värden och 

formler i ett kalkylblad. För Organisering och sammanställning av kontorsdokument se 

det avsnittet (s. 78). 

3.3.3.6. Offentlig verksamhet 

Tabell 24 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för speciella fall som offentlig verksamhet. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dokumentformat RAFGS2 NA-SE 

XML 
Får En grundläggande struktur och uppsättning av element för att överföra information om 

verksamhetens personal. En verksamhet kan därför behöva anpassa specifikationen för 

att fånga mer information i sitt system som inte omfattas av den grundläggande specifi-

kationen. 

2.  Dokumentformat RAFGS3 NA-SE 

XML 
Får En grundläggande struktur och uppsättning av element för att överföra vanligt förekom-

mande information från verksamhetens ärendehantering. En verksamhet kan därför be-

höva anpassa specifikationen för att fånga mer information i sitt system som inte omfatt-

as av den grundläggande specifikationen. 

3.  Dokumentformat RAFGS4 NA-SE 

XML 
Får En struktur för att överföra information om arkivredovisning som följer det allmänna 

arkivschemat. 

4.  Dokumentformat RAFGS5 NA-SE 

XML 
Får En struktur för att överföra information om verksamhetsbaserad arkivredovisning. 
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3.3.3.7. Tekniska ritningar 

Tabell 25 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen informationsformat för speciella fall som tekniska ritningar. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Dataschema STEP XML NA-SE 

XML 
Får En representation i XML-Schema av produktdata beskrivna i dataspecifikationsspråket 

EXPRESS. Till exempel, produktdata från IFC eller STEP AP242. 
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3.3.4. Kommunikation och protokoll 

3.3.4.1. Generella fall 

Tabell 26 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen kommunikation och protokoll för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Informationsformat IMF+MIME  Får MIME utökar IMF med flertal tekniska egenskaper och funktionaliteter för ett tekniskt 

skick som ger form och funktion till e-post. För fall det finns behov av eller krav på 

konsekvent visuell återgivning bör e-post framställas som PDF/A nivå ”u”. IMF+MIME 

är annars ett informationsformat i ett textformat som kan sparas i en datafil, vanligtvis 

med filändelsen EML, vilket även är en vanligare benämning för formatet än IMF och, 

eller MIME. Det finns sedan implementatör-specifika utökningar av IMF+MIME som 

inte bör implementeras, men som i realiteten blir svår att förhindra både vid framställ-

ning, och vid inkommande e-post. En arkivmyndighet eller annan med motsvarande ans-

var bör därför närmare reglera krav på att dokumentera sådana utökningar för att med 

tiden kunna tolka och eventuellt även implementera dem. MIME inför möjligheten att 

omsluta andra format. Det vill säga, att ”bilagor” kan tillföras e-post. Ett tekniskt skick 

utgörs av alla omslutna format, varför dels alla eventuella bilagor måste även uppfylla 

kraven i denna författning, dels en implementering inte får exekvera bilagor, antingen 

inte alls, eller åtminstone inte innan en teknisk kontroll har bekräftat deras format. Det 

faller på varje arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar att närmare före-

skriva arkivrättsliga krav för användningen och hanteringen av bilagor i e-post. Till 

exempel, att bilagor ska vara separerade från eller bevaras tillsammans med själva med-

delandet. 
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3.3.5. Ljud 

För formen och funktionen ljud ska det tekniska skicket uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.5.1. Generella fall 

Tabell 27 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen ljud för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat BWF MA BWF-

ME 
Får Filformat avsett för utbyte av ljud upp till och med 4 GiB i högst två kanaler, och stöd 

för minimal nödvändig metadata. Filformat har utökats från WAV och begränsats till 

antingen PCM eller MPEG lager 1 eller 2. Utökad till MBWF för lagring av ljud i fler 

än två kanaler. 

2.  Filformat FLAC  Får FLAC som ett filformat för att lagra ljud komprimerat med komprimeringen FLAC. Det 

ska finnas ett brett stöd för att använda och hantera det tekniska skicket. 

3.  Filformat Matroska MA 

MediaConch 
Bör Filformatet är avsett att vara ett öppet universellt behållarformat för ljud med eller utan 

rörlig bild och video. Matroska är konstruerad för att vara bakåt- och framåtkompatibel, 

har stöd för bland annat VBR, och sändning över TCP. Till exempel, HTTP. Däremot 

är Matroska inte avsedd att användas med RTP. Matroska kan omsluta arbiträr data. Det 

vill säga, att ”bilagor” kan tillföras dokumentet. Ett tekniskt skick utgörs av alla omslut-

na format, varför dels alla eventuella bilagor måste även uppfylla kraven i denna författ-

ning, dels en implementering inte får exekvera bilagor, antingen inte alls, eller åtmin-

stone inte innan en teknisk kontroll har bekräftat deras format. Det faller på varje arkiv-

myndighet eller annan med motsvarande ansvar att närmare föreskriva arkivrättsliga 

krav för användningen och hanteringen av bilagor i Matroska. 

4.  Filformat MP4  Bör inte Ett vanligt förekommande filformat för att lagra flertal olika ljudkomprimeringar, och 

som har ett brett stöd för att använda och hantera det tekniska skicket. Det är rekommen-

derat att en verksamhet överväger Matroska framför MP4 för att begränsa antalet filfor-

mat för bevarande, och använda MP4 endast för speciella fall. Till exempel, för handlin-

gar som ska sändas över RTP, eller ska rensas eller gallras och inte överlämnas till en 

arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

5.  Filformat BW64  Får Utökad BWF för att lagra ljud större än 4 GiB, fler än två kanaler, och med metadata i 

XML. BW64 är bakåtkompatibel med RF64. 

6.  Filformat WAV  Bör inte Filformat är utökat från RIFF och associeras vanligtvis med PCM, men specifikationen 

tillåter lagring av betydligt fler ljudformat, både förlustgivande komprimeringar och 

leverantörsspecifika ljudkodningar. Det finns alltså en risk för att filformatet kan lagra 

mindre lämpliga ljudformat, varför BWF eller BW64 bör övervägas, eftersom urvalet är 

begränsat till tre alternativ. 

7.  Informationsformat EBUCore MA BWF-

ME 
Får EBUCore utökar ”Dublin Core” för att omfatta framställning, hantering, och bevarande 

av audiovisuellt material. Den är avsedd att vara interoperabel med andra Dublin Core 

specifikationer, som Europeana, och kan kopplas om till METS. EBUCore har både ett 

XML-schema och en fullständig RDF-ontologi. Specifikationen är under kontinuerlig 

utveckling. Det vill säga, att dokumentet är ett ”levande dokument”. 

8.  Kodning LPCM 

PCM 

MA 

MediaConch 
Bör PCM är en teknisk metod för att koda ljudsignaler, analoga såväl som digitala. Det finns 

ett antal varianser av PCM. Till exempel, DPCM och ADPCM. DPCM är en utökning 

av PCM som genom en delta- eller prediktiv algoritm jämför samplingar och fångar 

endast skillnaderna mellan dem. ADPCM är en anpassning av DPCM (ITU-T G.726). 

Dessa varianser medför informationsförlust liknande förlustgivande komprimeringar, 

varför de inte är generellt lämpliga, och är  avsedda för speciella fall inom telekommuni-

kation. Detsamma gäller vissa algoritmer för kvantisering av PCM, nämligen A-law, 

eller µ-law (ITU-T G.711). För generella fall är därför PCM lämplig med ingen eller 

linjär kvantisering (LPCM), och eventuella informationsförluster som kan uppstå beror 

dels på faktumet att en kvantisering sker, dels på valda inställningar för tätheten av sam-

plingsfrekvenser (Hz) och tätheten av deras amplituder (bitdjup). Förenklat, ju högre 

samplingsfrekvens med större bitdjup, desto fler nivåer av amplituder kan representeras. 

Ju fler samplingar därefter, desto tätare kvantiseringsintervall. Ju tätare kvantiserings-

intervall, desto mindre kvantiseringsfel. Ju mindre kvantiseringsfel desto mer autentisk 

återgivning. Vanligt förekommande filformat för att lagra PCM eller LPCM är BWF 

eller WAV, men även för dessa fall bör Matroska övervägas för att begränsa antalet 

filformat för bevarande. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

9.  Komprimering, 

förlustfri och 

förlustgivande 

AAC  Får 

(villkorat) 

AAC är avsedd att omfatta dels alla befintliga tillämpningsområden där det finns behov 

av eller krav på komprimering, redigering eller uppspelning av ljud, dels nya tillämp-

ningsområden. Till exempel, objektbaserade ljudkodningar, interaktiva presentationer, 

dynamiska ljudspår. Komprimeringen har stöd för VBR. Specifikationen är belastad 

med patent som omfattar distributionen av program till slutanvändare. Det är emellertid 

i nuläget en vanlig förekommande ljudkomprimering. Komprimering ska därför som 

huvudregel implementeras med förlustfri komprimering, vilket ger förutsättningar för 

att konvertera den till ingen eller en annan förlustfri komprimering. Till exempel, PCM, 

LPCM respektive FLAC. För fall det finns behov av eller krav på förlustgivande kompri-

mering får sådan även implementeras men med hänsyn till vad som sägas om förlust-

givande komprimering i allmänhet. 

10.  Komprimering, 

förlustfri 

FLAC  Bör FLAC är en generell lämplig förlustfri komprimering för ljud. Grundinställningarna i 

referensimplementeringen är anpassad för CD-musik, och kan behöva justeras för andra 

tillämpningsområden. Ljudformatet omsluter kontrollsumman av PCM innan kompri-

mering för att möjliggöra teknisk kontroll av dataintegriteten efter dekomprimering. 

11.  Komprimering, 

förlustgivande  

MPEG-1 Layer I  Får inte Finns ingen anledning att framställa elektroniska handlingar med ett tekniskt skick i 

MPEG-1 om inte verksamheten fortfarande använder sådana materiel och metoder. 

12.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-1 Layer II  Får inte Finns ingen anledning att framställa elektroniska handlingar med ett tekniskt skick i 

MPEG-1 om inte verksamheten fortfarande använder sådana materiel och metoder. 

13.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-1 Layer III  Bör inte Patenten för MP3 ska ha utgått och det finns ett brett stöd för att använda och hantera 

det tekniska skicket. MP3 kan lagras i bland annat Matroska och WAV. Komprimering-

en har stöd för VBR. För MP3 gäller vad som sägas om förlustgivande komprimering i 

allmänhet, varför en verksamhet bör överväga alternativ som ger förlustfri komprimer-

ing. Till exempel, FLAC. 
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3.3.5.2. Ljudfångst 

Tabell 28 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen ljud för speciella fall som ljudfångst. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Bitdjup 16-bit  Får Generellt lämpligt värde för att fånga ljud från CD och DAT. 

2.  Bitdjup 24-bit  Får Generellt lämpligt värde för att fånga ljud från analog video eller inspelning. Till exem-

pel, musik och mänskligt tal. 

3.  Bitdjup /  

Samplingsfrekvens 

10-bit / 32 kHz, eller 

20-bit / 48 kHz 

 Får Generellt lämpliga värden för fall ljud fångas från DV. 

4.  Bithastighet 𝑆 × 𝐵 × 𝐾 = 𝑏𝑖𝑡/𝑠  Bör Generellt bör bithastigheten per sekund vara resultatet av samplingsfrekvensen multipli-

cerat med bitdjupet multiplicerat med antal ljudkanaler. Till exempel, det minimala läm-

pliga kravet på samplingsfrekvens och bitdjup i 2 ljudkanaler blir 441 00 × 16 × 2 =
1411200  bits/s. Representerat i kbit blir det 1411,2 eller i Kibit 1378,125. 

5.  Bithastighet 128 kbit/s 

160 kbit/s 

180 kbit/s 

192 kbit/s 

256 kbit/s 

 Bör inte Minimala påträffade värden som godtagits för generella fall. Dessa värden kan vara läm-

pliga för speciella fall, men riskerar att implementera tekniska skick som endast kan 

användas och hanteras för sådana fall. Till exempel, uppspelning av musik eller mänsk-

ligt tal över nätverk. För jämförelse, bithastigheten för fall #3 skulle bli omkring 640 

kbit/s respektive 1920 kbit/s, medan andra påträffade värden rekommenderade för beva-

rande har angetts till omkring 2300 kbit/s (mono) eller 4600 kbit/s (stereo). 

6.  Bithastighet ABR 

CBR 

CVBR 

VBR 

 Får 

(villkorat) 

En verksamhet måste avväga behovet av en konstant bithastighet mot en variabelhastig-

het, eller en kompromiss mellan båda två med en genomsnittshastighet. Utgångspunkten 

bör vara CBR för att behålla bithastigheten utan någon förändring i ljudkvalitet. Detta 

är även generellt lämpligt för ljud som faller inom en konstant samplingsfrekvens, eller 

för fall där ljud behöver spelas upp med en förutsägbar bithastighet. För ljud som skiftar 

i samplingsfrekvens kan CBR emellertid innebära ett större anspråk i storlek, varför 

VBR kan implementeras med förlustfria komprimeringar. Om det för någon anledning 

även finns ett behov eller krav på en konstant bithastighet kan slutligen ABR eller CVBR 

övervägas. För förlustgivande komprimeringar kan föras ett liknande resonemang, men 

konsekvenserna blir en permanent informationsförlust. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

7.  Filformat 

Metadataformat 

EXIF  Bör inte Ett filformat som utökar WAV med taggar för metadata för att lagra ljud med förlustfri 

komprimering i PCM, eller i PCM med µ-law, eller med förlustgivande komprimering 

IMA-ADPCM. Det saknas underlag om stödet för formatet hos tekniska hjälpmedel för 

ljudfångst. 

8.  Ljudkanal 1 eller flera  Ska Ett tekniskt skick behöver minst en ljudkanal (mono) för att lagra ljud. Antalet ljud-

kanaler därefter är fråga om innehållet som ska representeras. Utgångspunkten bör vara 

minst 2 ljudkanaler (stereo), men det finns fall där färre är tillräckligt och fler nödvändigt 

för verksamhetens behov av och krav. Av betydelse är att ljudkanalerna kan återges av 

det tekniska skicket i ursprungligt skick. 

9.  Samplingsfrekvens 44,1 kHz  Får Minimalt värde för naturtrogen återgivning för mänsklig hörsel enligt Nyquist-Shannons 

samplingsteorem om att en samplingsfrekvens måste vara minst dubbel hastigheten av 

ljudet som fångas. Mänsklig hörsel uppfattar generellt frekvenser mellan 20 Hz och 20 

kHz, varför minst 40 kHz krävs för att kunna fånga hela spännvidden. Ytterligare samp-

lingsfrekvens kan vara nödvändig för att förhindra fel vid signalbehandling, varför det 

slutliga grundvärdet hamnar på 44,1 kHz. Det är ett generellt lämpligt värde för att fånga 

ljud från analog video, CD, DAT, eller inspelning. Till exempel, musik och mänskligt 

tal. 

10.  Samplingsfrekvens 48 kHz  Får Generellt lämpligt värde för att fånga analog video, CD och DAT. Att sampla DAT med 

ett högre värde än 48 kHz kan introducera brus i ljudet. 

11.  Samplingsfrekvens 96 kHz 

192 kHz 

 Får Generellt lämpliga frekvenser för att fånga mer detaljer i ljud. Till exempel, ljud med 

mer djup eller nyanser. Speciellt lämpligt för att möjliggöra andra användningar av ljud-

et och ytterligare bearbetning. 
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3.3.5.3. Telekommunikation 

Tabell 29 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen ljud för speciella fall av ljudfångst. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Bitdjup 8-bit  Får Minimal påträffade nivå som godtagits för att kunna representera mänskligt tal (ITU-T 

G.711). 

2.  Bithastighet 64 kbit/s  Får Minimal påträffade nivå som godtagits för att kunna representera mänskligt tal (ITU-T 

G.711). Det vill säga, samplingsfrekvensen (8000) multiplicerat med bitdjupet (8) i en 

ljudkanal (mono). 

3.  Komprimering, 

förlustgivande 

OAC  Får Generell lämplig förlustgivande komprimering av ljud för kommunikation över Internet. 

Speciellt för mänskligt tal. Komprimeringen har stöd för VBR, och ska ha en låg latens. 

4.  Samplingsfrekvens 8 kHz 

 

 Får Minimal påträffade nivå som godtagits för att kunna representera mänskligt tal (ITU-T 

G.711). 
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3.3.6. Organisering och sammanställning 

För de olika delarna som organiseras och sammanställs gäller tillämpliga tekniska krav i denna författning. Till exempel, Bild (s. 50), Ljud (s. 

72), Rörlig bild och video (s. 88), och Tecken och text (s. 95). För formen och funktionen organisering och sammanställning ska det tekniska 

skicket uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.6.1. Generella fall 

Tabell 30 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen organisering och sammanställning för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Datafil 

Fullständig sökväg 

Maximalt 255 tecken  Bör Den fullständiga sökvägen till en datafil innefattar filnamnet för datafilen, och eventuell 

filändelse, inledande enhetsbokstav, separationstecken, och katalognamn. Till exempel, 

c:\katalog\underkatalog\fil.namn, eller /katalog/underkatalog/fil.namn. De flesta 

vanligt förekommande filsystem i dagsläget tillåter katalognamn och filnamn upp till 

255 tecken (Unicode) med en sökväg som antingen är obegränsat eller begränsat. Till 

exempel, ext4 sätter ingen gräns för sökvägen, medan NTFS och FAT32 begränsar sök-

vägen till 32,760 tecken (Unicode). Det är sedan operativsystemet som sätter ytterligare 

gränser. Till exempel, Windows sätter en gräns på 260 tecken för fullständig sökväg, 

vilket kan tas bort från och med Windows 10, men har även ett alternativt API för längre 

sökvägar, medan Linux sätter en gräns på 4096 tecken. Att generellt avgränsa den full-

ständiga sökvägen till 255 bör vara lämpligt för de flesta fall. 

2.  Filformat 

Komprimering, 

förlustfritt 

BZIP2  Får BZIP2 är dels ett filformat, dels en förlustfri komprimering som implementerar en mer 

avancerad algoritm än DEFLATE i fem steg: RLE (eng. Run-Length Encoding), BWT 

(eng. Burrows-Wheeler Transform), MTF (eng. Move-To-Front transform), RLE igen, 

och avslutningsvis Huffman. Algoritmen kan ge en effektivare komprimering, men i 

utbyte mot mer anspråk på datorresurser och tid för komprimering och dekomprimering. 

3.  Filformat GZIP  Får GZIP är dels ett filformat, dels en implementering av den förlustfria komprimeringen 

DEFLATE som kombinerar LZ77 (Lempel-Ziv 1977) och Huffman. Generellt lämpligt 

för många fall. Motsvarar i princip ZIP. 

4.  Filformat RAFGS1  Får Generell lämplig för paketering och överföring av elektroniska handlingar. Till exempel, 

för att ställa av information från ett informationssystem och föra över informationen till 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

ett e-arkiv, eller föra över information från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv eller från ett 

informationssystem direkt till ett e-arkiv, eller från ett e-arkiv till ett informationssystem 

(SIP, AIP, DIP). Kan anpassas för lokala behov och krav, tillsammans med tillämplig 

FGS i lokal anpassning för den informationstyp som ska paketeras och överföras. 

5.  Filformat 

Arkivformat 

TAR  Får Filformat för att i ett datablock organisera och sammanställa datafiler, kataloger, och 

andra objekt i ett filsystem. Till exempel, symboliska länkar. Filformatet har inget stöd 

för komprimering, varför det är vanligt att TAR komprimeras med BZIP2 eller GZIP, 

och därmed uppnås även en solid komprimering. En sådan komprimering kräver däre-

mot att hela arkivformatet dekomprimeras för åtkomst till lagrade objekt. TAR kan lagra 

POSIX-filattribut, varför filformatet blir särskild lämplig i sådana tekniska miljöer. 

6.  Filformat 

Arkivformat 

ZIP  Får 

(villkorat) 

Filformat för att i ett datablock organisera och sammanställa datafiler, kataloger, och 

andra objekt i ett filsystem. Till exempel, symboliska länkar. Filformatet har stöd för ett 

antal komprimeringar. Endast DEFLATE får implementeras. ZIP implementerar kom-

primering på varje filsystemobjekt, varför solid komprimering inte uppnås. Däremot kan 

enskilda lagrade objekt dekomprimeras utan att hela arkivformatet behöver dekompri-

meras. Det är emellertid möjligt att uppnå en solid komprimering genom att först imple-

mentera ZIP utan komprimering för att sedan ta den resulterande datafilen och imple-

mentera ZIP igen med komprimering. Stödet för att lagra vissa filattribut verkar vara 

problematiskt i vissa tekniska miljöer, både POSIX och Windows. Till exempel, ägande-

rättigheter och behörigheter. 

7.  Länk, dolda URL  Bör inte Länkar i tekniska skick till en specifik resurs bör anges med fullständiga sökvägar i 

textform tillsammans med namnet på protokollet för att hämta resursen. Till exempel, 

en länk till RA-FS Remiss bör hellre anges som http://riksarkivet.se/rafs/remiss/. Tek-

niska mekanismer som döljer den tekniska sökvägen försvårar identifieringen av länkar 

i tryckta återgivningar eller program som inte kan aktivera mekanismen. För speciella 

fall som webbsidor är emellertid sådana länkar acceptabla eftersom dels webbläsare har 

oftast olika mekanismer för att visa den fullständiga länken, dels källkoden till HTML 

är enkel att analysera. 

8.  Länk, förkortade URL  Får inte Det finns tjänster som erbjuder att ”förkorta länkar” i tekniska skick. Till exempel, från 

http://riksarkivet.se/rafs/remiss/ till http://tjän.st/k4xt8z. Det är emellertid en 

http://riksarkivet.se/rafs/remiss/
http://riksarkivet.se/rafs/remiss/
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

kodning av den fullständiga sökvägen som endast kan avkodas av tjänsten, varför sådana 

länkar, kodningar, inte kan tillåtas i ett tekniskt skick. 

3.3.6.2. Geografi 

Tabell 31 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen organisering och sammanställning för speciella fall som geografi. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat PDF/A-4  Bör inte PDF/A-4 skiljer sig väsentligt från tidigare versioner av PDF/A. Till exempel, nivåerna 

”a”, ”b”, ”u” finns inte längre, medan Javascript är numera tillåtet, och PDF/UA är av-

sedd att uppfylla behoven av och kraven på logisk och semantisk struktur. I och med 

PDF 2.0 har även stöd införts för geospatial data, vilket är tillåtet att implementera i 

PDF/A-4. Det saknas emellertid för närvarande underlag för att rekommendera formatet 

för sådana speciella fall, men möjligheten lämnas öppet för verksamheter att närmare 

bedöma lämpligheten med hänsyn till att specifikationen är en del av PDF/A. För sådana 

fall ska tekniska egenskaper och funktionaliteter i PDF/A-4 implementeras för att efter-

likna kraven på nivå ”b”, ”u”, eller ”a” i den utsträckning tillämplig. 

3.3.6.3. Kontorsdokument 

Tabell 32 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen organisering och sammanställning för speciella fall som kontorsdokument. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat CSV 

TSV 

NA-SE DSV 

 

NA-UK 

CSV-V 

Får 

(villkorat) 

För fall kalkylblad representerar tabulär data, utan formler eller andra samband som har 

väsentlig betydelse för innehållet. 

2.  Filformat ODD ODFV Får 

(villkorat) 

Filformat för att organisera och sammanställa kontorsdokument och andra format, vilka 

innesluts i ZIP. För ODB, ODC, ODF, ODG, ODP, ODS, ODT som Informationsformat 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

se det avsnittet (s. 63). För övriga format i ett kontorsdokument gäller tillämpliga bes-

tämmelser i denna författning. 

3.  Filformat ODP 

PPTX 

 Får 

(villkorat) 

För att presentationer i ODP och PPTX ska med tiden kunna konsekvent återges visuellt 

måste de ha förutsättningar för att konverteras till PDF/A. Lämpliga nivåer är ”b” och 

”u” beroende på omfattning av bilder och text i presentationen. En presentation bör där-

för utformas för att kunna uppfylla lämplig nivå utan att resultera i väsentlig informa-

tionsförlust. Till exempel, förlust av multimedia kan vara av betydelse för innehållet 

varför sådana bör undvikas i presentationen, medan övergångseffekter bör kunna förlor-

as utan att påverka innehållet. 

4.  Filformat OOXML  Får 

(villkorat) 

Filformat för att organisera och sammanställa kontorsdokument och andra format, vilka 

innesluts i ZIP. För DOCX, PPTX, XLSX som Informationsformat se det avsnittet (s. 

63). För övriga format i ett kontorsdokument gäller tillämpliga bestämmelser i denna 

författning. 

5.  Filformat PDF  Får 

(villkorat) 

PDF tillåter flertal tekniska egenskaper och funktionaliteter som generellt inte är lämpli-

ga för den elektroniska handlingens beständighet. Till exempel, exekverbar kod, multi-

media, kryptering, ”portföljer”, övergångseffekter vid sidbyte. Det ställs sedan inga krav 

för att säkerställa beständigheten. Till exempel, krav på externa resurser, färgprofiler, 

metadata, teckensnitt, textkodning. Problemet är att det senare kan bli svårt att konver-

tera PDF till PDF/A, eftersom det dels kan inträffa väsentliga informationsförluster när 

tekniska egenskaper och funktionaliteter tas bort, dels kan saknas förutsättningar för att 

uppfylla kraven på en PDF/A. Till exempel, tillgång saknas till ursprungliga resurser, 

teckensnitt, eller information för metadata. En verksamhet måste därför se till att en PDF 

har förutsättningar för att senare kunna konverteras till tillämplig PDF/A-nivå. 

6.  Filformat PDF/A nivå ”a” VPC PDF Får Nivå ”a” för PDF/A-1, -2 och -3 omfattar kraven som ställs på nivå ”b” och ”u”, och 

inför ytterligare tekniska krav som är lämpliga för fall det finns behov av att bevara dels 

den logiska strukturen för maskinbehandling, dels semantiken för att dokumentera inne-

hållet i handlingen. 

7.  Filformat PDF/A nivå ”b” VPC PDF Får 

(villkorat) 

Nivå ”b” för PDF/A-1, -2 och -3 ställer minimala krav på att innehållet ska med tiden 

kunna återges visuellt. Till exempel, bilder, färger, glyfer. Kravet innebär emellertid inte 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

nödvändigtvis att innehållet blir maskinellt läsbart. Till exempel, att text kan kopieras, 

eller att det finns logiska strukturer. Endast lämpligt för fall där bilder ska lagras i PDF. 

Till exempel, Bildfångst (s. 54). 

8.  Filformat PDF/A nivå ”u” VPC PDF Får 

(villkorat) 

Nivå ”u” för PDF/A-2 och -3 omfattar kraven för nivå ”b”, och inför ytterligare tekniska 

krav som är lämpliga för fall det finns behov av dels att bevara information som är 

ostrukturerad, saknar logisk struktur, ”taggar” eller liknande, dels att all text kan läsas 

maskinellt. Till exempel bildspel och presentationer, e-post, textfiler. 

9.  Filformat PDF/A-2 VPC PDF Får PDF/A-2 tillåter omslutning av andra PDF/A-dokument. Det vill säga, som ”bilagor”. 

Det faller på varje arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar att närmare 

föreskriva arkivrättsliga krav för användningen och hanteringen av bilagor i PDF/A-2. 

Till exempel, att organisera alla PDF/A-dokument tillhörande ett ärende, och samman-

ställa dem i ett PDF/A-2-dokument. 

10.  Filformat PDF/A-3 VPC PDF Får 

(villkorat) 

PDF/A-3, och alla dess nivåer, är ekvivalent med PDF/A-2 med undantag för att PDF/A-

3 tillåter bilagor i andra format än endast PDF/A. Ett tekniskt skick utgörs av alla omslut-

na format, varför dels alla eventuella bilagor måste även uppfylla kraven i denna författ-

ning, dels en implementering inte får exekvera bilagor, antingen inte alls, eller åtmin-

stone inte innan en teknisk kontroll har bekräftat deras format. Det faller på varje arkiv-

myndighet eller annan med motsvarande ansvar att närmare föreskriva arkivrättsliga 

krav för användningen och hanteringen av bilagor i PDF/A-3. Till exempel, för att bifo-

ga det ursprungliga formatet av dokument som implementeras som PDF/A-3. 

11.  Filformat PDF/A-4  Bör inte 

(villkorat) 

PDF/A-4 skiljer sig väsentligt från tidigare versioner av PDF/A. Till exempel, nivåerna 

”a”, ”b”, ”u” finns inte längre, medan Javascript är numera tillåtet, och PDF/UA är av-

sedd att uppfylla behoven av och kraven på logisk och semantisk struktur. PDF/A-4 

tillåter dels samtliga komprimeringar för bilder, men fortfarande inte LZW, dels alter-

nativt innehåll (lager), dels omslutning av dokument i PDF/A-1, -2 och -4. Det vill säga, 

som ”bilagor”. Det har dessutom skett en del förändringar från PDF 1.7 till PDF 2.0. 

Till exempel, det har införts stöd för geospatial data och UTF-8, vilka omfattas av PDF/

A-4. Det saknas för närvarande underlag för att föreskriva lämplighet för generella fall. 

PDF/A-4 kan emellertid vara lämplig för speciella fall. Till exempel, bevarandet av geo-

spatial data, interaktiva formulär, och av digitala signaturer. För sådana fall ska tekniska 
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egenskaper och funktionaliteter i PDF/A-4 implementeras för att efterlikna kraven på 

nivå ”b”, ”u”, eller ”a” i den utsträckning tillämpliga för det fallet. 

12.  Filformat PDF/A-4f  Får 

(villkorat) 

PDF/A-4f tillåter omslutning av alla typer av format. Samma tekniska krav som denna 

författning ställer på PDF/A-3 ska gälla för PDF/A-4f. 

13.  Formatmallar 

Metadata 

DOCX 

ODT 

 Ska 

(villkorat) 

För kontorsdokument som är avsedda att konverteras till PDF/A nivå ”a” ska kontors-

programmets tekniska egenskaper och funktionaliteter implementeras i den utsträckning 

dessa konverteras av programmet till tekniska egenskaper och funktionaliteter i PDF/A. 

Till exempel, rubriker i formatmallar blir automatiskt bokmärken, metadatafält som titel, 

ämne, författare, nyckelord blir motsvarande värden i metadatafälten i PDF. Alternativet 

är att i efterhand justera PDF/A-dokumentet, vilket kräver dels speciella program, dels 

tid och resurser. Om ingen av alternativen är aktuella bör kontorsdokumentet hellre imp-

lementeras i PDF/A nivå ”u”. 

14.  Utskriftsområde ISO 216  Bör Kontorsdokument bör utformas utifrån standardiserade pappersformat. Till exempel, 

A0, A1, A2, A3 eller A4. En sådan begränsning har betydelse för fall kontorsprogram 

tillåter en obegränsad arbetsyta. Till exempel, för kalkylblad, flödesschema, grafer, rit-

ningar, presentationer, webbsidor. Om elektroniska handlingar formas utifrån utskrifts-

områden bör det underlätta senare konverteringar till former som är avsedda att återges 

med traditionella begränsningar. Till exempel, utskrift på papper eller till PDF/A. 

3.3.6.4. Publicering 

Tabell 33 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen organisering och sammanställning för speciella fall som publicering. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

2.  Filformat EPUB  Får 

(villkorat) 

EPUB är avsedd för elektronisk publicering. Till exempel, litteratur, läroböcker, tidning-

ar, vetenskapliga publikationer. Det finns stöd för DRM, ”komplex formgivning”, inter-

aktivitet, ljud, typografi, video. DRM får inte implementeras i ett tekniskt skick. Grund-

läggande stöd för ljud är MP3 och AAC i MP4. Alla videoformat är tillåtna, men rekom-

mendationen i EPUB är MPEG-4 AVC och VP8. För ljud och video ska därför tillämpas 
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vad som sägs i denna författning om Ljud (s. 72) och Rörlig bild och video (s. 88). EPUB 

ska vara bakåtkompatibel med tidigare versioner, 3.01 och 3.1. Tekniska specifikationer 

från Iso om principer för bevarande av EPUB3 omfattar endast 3.01, och ska tillämpas 

i den utsträckning tillämpligt för EPUB 3.2. Ett problem med EPUB är att den tillåter 

Javascript utan begränsningar vilket inför allvarliga risker för säkerheten i den tekniska 

miljö som exekverar sådan kod i EPUB. I första hand bör sådan funktionalitet förbjudas 

i ett EPUB-dokument genom verksamhetens policy eller av arkivmyndigheten, eller 

annan med motsvarande ansvar. Om ett förbud inte är möjligt, i andra hand måste åtmin-

stone följande begränsningar implementeras på en EPUB-läsare. Samma krav som ställs 

på säkerhet för webbplatser ska gälla för varje EPUB-dokument. Till exempel, varje 

EPUB-dokument ska isoleras så att kod endast kan exekveras inom ett dokument och 

inte få åtkomst till något utanför den domänen (eng. same-origin policy). Här faller även 

frågan om hur lagrad data ska hanteras av EPUB-läsaren. Därutöver bör EPUB-läsaren 

varna vid anrop till nätverksfunktioner, förbjuda sådana anrop och eventuellt tillåta dem 

endast efter användarens uttryckliga godkännande. 

3.3.6.5. Tekniska ritningar 

Tabell 34 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen organisering och sammanställning för speciella fall som tekniska ritningar. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat IFC NA-SE 

XML 
Får IFC beskriver BIM (eng. Building Information Modeling) dels i dataspecifikations-

språket EXPRESS, dels som en XML Schema implementerat enligt STEP XML, vilka 

kan lagras i en STEP File respektive ett XML-dokument, och kan även benämnas IFC-

SPF respektive IFC-XML. En IFC-XML kan kontrolleras enligt NA-SE XML. Både 

IFC-SPF och IFC-XML kan inneslutas i ZIP, varför dessa format även kan få benämnin-

gen IFC-ZIP. 

2.  Filformat PDF/E-1  Får PDF/E-1 är avsedd för utbyte av tekniska ritningar i 2D och 3D. För bilder i 2D tillåts 

alternativt innehåll (lager) och alla komprimeringar som finns i PDF 1.6. Det vill säga, 

DCT (JPEG), DEFLATE (PNG), ITU-T T.4, T.6 (CCITT), JBIG2, JPX, LZW, och 

RLE. För bilder i 3D tillåts formatet U3D, och Javascript för att programmera dem. 
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PDF/E-1 tillåter dessutom multimedia, men dessa ska vara omslutna och endast i ”ett 

flöde”. Andra format får även omslutas. Det vill säga, att ”bilagor” kan tillföras doku-

mentet. Ett tekniskt skick utgörs av alla omslutna format, varför dels alla eventuella 

bilagor måste även uppfylla kraven i denna författning, dels en implementering inte får 

exekvera bilagor, antingen inte alls, eller åtminstone inte innan en teknisk kontroll har 

bekräftat deras format. Det faller på varje arkivmyndighet eller annan med motsvarande 

ansvar att närmare föreskriva arkivrättsliga krav för användningen och hanteringen av 

multimedia och bilagor i PDF/E-1. 

3.  Filformat PDF/A-4e  Får PDF/A-4e är avsedd att ersätta vad som skulle ha blivit PDF/E-2. PDF/A-4e och PDF/E-

1 överlappar med undantag för att PDF/A-4e dels inte tillåter komprimeringen LZW, 

dels inför PRC som ytterligare ett format för 3D, dels tillåter omslutning av alla typer 

av format, varför samma tekniska krav som denna författning ställer för PDF/A-4f gäller 

för PDF/A-4e. 

4.  Filformat STEP File 

 

 Får Filformat avsedd att lagra produktdata beskrivna i dataspecifikationsspråket EXPRESS. 

Till exempel, 3D-modeller från IFC eller STEP AP242. Filformatet tillåter även digitala 

signaturer i CMS, och Javascript. För STEP XML se avsnittet Informationsformat (s. 

63). 

3.3.6.6. Webbsidor 

Tabell 35 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen organisering och sammanställning för speciella fall som webbsidor. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat HTML 4.01 Strict 

ISO HTML 

W3C MVS Får HTML 4.01 Strict och ISO HTML är ekvivalenta. För HTML som Informationsformat 

se det avsnittet (s. 63). Vad som sägs i det avsnittet gäller även här, varför en arkivmyn-

dighet eller annan med motsvarande ansvar bör närmare avgränsa och specificera ele-

ment och attribut för särskilda typer av elektroniska handlingar. HTML som textsträng 

i datafil ska betraktas som ett filformat i den utsträckning den sammanställer och organi-

serar andra dokument genom att antingen innesluta, omsluta, och, eller länka till dem, 

och vilka ska återges tillsammans. 
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Implementering 

Teknisk 

kontroll 
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2.  Filformat HTML 4.01 Frame-

set 

HTML 4.01 Transiti-

onal 

XHTML Frameset 

XHTML Transitional 

 Får inte Det finns ingen anledning att implementera profilerna ”Transitional” och ”Framset”. 

Överväg istället HTML 4.01 Strict, HTML++, eller XHTML Strict. 

3.  Filformat HTML++ W3C MVS Bör inte HTML är numera ett abstrakt format som inte längre är baserat på SGML, och kan seria-

liseras som ”HTML” eller XML. HTML++ avser att vara bakåtkompatibilitet med tidig-

are versioner av HTML, men utvecklingen av nya tekniska egenskaper och funktionali-

teter riskerar medföra att återgivningen av elektroniska handlingar blir mer förutsägbara 

i vissa webbläsare framför andra. HTML++ kan vara lämplig för speciella fall vid behov 

av eller krav på mer avancerade strukturer. Till exempel, för ”webbapplikationer”, eller 

programgränssnitt. För annan strukturerad information bör övervägas HTML 4.01 Strict 

eller XHTML Strict. Till exempel, e-post, dokument, texter. 

4.  Filformat PDF/A nivå ”u” VPC PDF Får För fall en webbsidas visuella återgivning ska bevaras statiskt. 

5.  Filformat PDF/A nivå ”a” VPC PDF Får För fall en webbsidas visuella återgivning och logiska struktur ska bevaras statiskt. 

6.  Filformat PDF/A-4  Får 

(villkorat) 

PDF/A-4 kan övervägas för fall dynamiska formulär förekommer i en webbsida. För 

sådana fall ska tekniska egenskaper och funktionaliteter i PDF/A-4 implementeras för 

att efterlikna kraven på nivå ”u”, eller ”a” i den utsträckning tillämpliga för det fallet. 

Det förutsätter att implementeringen följer etablerade regler och praxis för att förhindra 

säkerhetshål vid användningen av Javascript. Det faller på varje arkivmyndighet eller 

annan med motsvarande ansvar att närmare föreskriva arkivrättsliga krav för använd-

ningen och hanteringen av dynamiskt innehåll i PDF/A-4, eftersom sådana handlingar 

kommer att överlämnas till dem, och kan komma att exekveras i deras tekniska miljö. 

7.  Filformat WARC  Får 

(villkorat) 

Generellt lämpligt för att organisera och sammanställa format från en webbplats till-

sammans med loggar och metadata. Till exempel, datum, HTTP-anrop och -svar, IP-

adresser. Hämtade format omsluts i filformatet. Ett tekniskt skick utgörs av alla omslut-

na format, varför dels alla eventuella format måste även uppfylla kraven i denna författ-
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ning, dels en implementering inte får exekvera format, antingen inte alls, eller åtmin-

stone inte innan en teknisk kontroll har bekräftat deras format. Det faller på varje arkiv-

myndighet eller annan med motsvarande ansvar att närmare föreskriva arkivrättsliga 

krav för användningen och hanteringen av omslutna format i WARC. 

8.  Filformat XHTML Strict W3C MVS Bör inte Det finns numera formellt varken en XHTML 2.0 eller en XHTML5. Arbetet med båda 

specifikationerna har lagts ner. Det är möjligt att serialisera HTML++ i XML, men även 

för sådana fall förespråkas termen HTML istället för XHTML. Ett program för att återge 

HTML++ i XML bör kunna återge XHTML som förväntat. För att en webbsida i 

XHTML ska återges som XML måste en webbplats överföra den med MIME applica

tion/xhtml+xml alternativt application/xml. XHTML är emellertid inte längre generellt 

lämpligt, men kan fortfarande vara aktuell i speciella fall. Ett sådant fall är XHTML som 

Informationsformat (s. 63). Vad som sägs i det avsnittet gäller även här, varför en arkiv-

myndighet eller annan med motsvarande ansvar bör närmare avgränsa och specificera 

element och attribut för särskilda typer av elektroniska handlingar. Ett annat fall är verk-

samheter som föredrar att framställa, använda och hantera elektroniska handlingar som 

XML, och har varken behov av eller krav på tekniska egenskaper och funktionaliteter 

som införts med HTML++. XHTML som textsträng i datafil ska betraktas som ett fil-

format i den utsträckning den sammanställer och organiserar andra dokument genom att 

antingen innesluta, omsluta, och, eller länka till dem, och vilka ska återges tillsammans. 

9.  Stilmall CSS W3C CSS Får Generellt lämpligt för att formge utseendet av märkspråk, särskilt HTML, och kan fung-

era för andra märkspråk. Till exempel, XML. Formatet kan lagras i en datafil som hu-

vudsakligen utgörs av CSS, men det kan även vara omslutet i andra format. Till exempel, 

HTML. Som framgår av de allmänna kraven ska emellertid abstrakta koncept som for-

matering av stil och strukturering av information inte sammanblandas. 

10.  Sökväg HTML 

Relativa sökvägar 

 Bör Webbsidor som länkar till webbsidor på samma webbplats bör ha relativa sökvägar. Vid 

behov av eller krav på att anpassa rotsökvägen finns ett par alternativ. Till exempel, 

element som base, eller attribut som rel="canonical". Relativa sökvägar möjliggör att 

en webbplats kan flyttas lokalt utan att bryta länkar. För fall externa webbplatser kopier-

as brukar program för kopiering implementera relevanta sökvägar eller tillåta det som 

alternativ. 
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3.3.7. Rörlig bild och video 

För ljud i rörlig bild och video gäller vad som sägs om formen och funktionen för Ljud (s. 72). För formen och funktionen rörlig bild och video 

ska det tekniska skicket uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.7.1. Generella fall 

Tabell 36 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen rörlig bild och video för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Filformat APNG  Får Filformat för att lagra sekvenser av stillbilder i PNG. Det finns få alternativ för animer-

ade stillbilder med en palett som stödjer fler färger än 256 och som har lika utbrett stöd 

som GIF. APNG är en informell utökning av PNG men har stöd hos i nuläget vanligt 

förekommande webbläsare, till skillnad från den formella utökningen MNG. 

2.  Filformat AVIF  Får Filformat som tillåter lagring av sekvenser av stillbilder komprimerad med AV1 och har 

stöd för bland annat HDR, SDR, WCG. Stöd saknas för progressiv nedladdning. Filfor-

matet är en delmängd av HEIF, men med en mer öppen licens, och stöd hos i nuläget 

vanligt förekommande webbläsare. Om förlustfri komprimering implementeras kan fil-

formatet ses som en konkurrent till APNG. Om en förlustgivande komprimering imple-

menteras kan filformatet ses som ett alternativ till APNG för speciella fall. 

3.  Filformat GIF  Får Filformat för att lagra sekvenser av stillbilder där varje bildruta har en egen färgpalett 

begränsat till 256 färger från en 24-bit färgdjup vilka kan komprimeras med LZW. Pat-

enten för LZW har utgått. Vanligt förekommande filformat för animationer på Internet. 

4.  Filformat HEIF  Får inte Filformat som tillåter lagring av sekvenser av stillbilder. Patentanspråk har registrerats 

hos Iso, och licenser för befintliga program är restriktiva, varför stödet för filformatet 

verkar vara begränsat till vissa aktörer. Jämför med AVIF som är en delmängd av HEIF, 

men med en mer öppen licens. Animationer bör därför implementeras som antingen 

APNG eller AVIF. 

5.  Filformat Matroska MA 

MediaConch 
Bör Filformatet är avsett att vara ett öppet universellt behållarformat för rörlig bild och video 

med eller utan ljud. Matroska är konstruerad för att vara bakåt- och framåtkompatibel, 
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Implementering 
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Krav Skäl 

har stöd för bland annat VBR, VFR, och sändning över TCP. Till exempel, HTTP. Däre-

mot är Matroska inte avsedd att användas med RTP. Matroska kan omsluta arbiträr data. 

Det vill säga, att ”bilagor” kan tillföras dokumentet. Ett tekniskt skick utgörs av alla 

omslutna format, varför dels alla eventuella bilagor måste även uppfylla kraven i denna 

författning, dels en implementering inte får exekvera bilagor, antingen inte alls, eller 

åtminstone inte innan en teknisk kontroll har bekräftat deras format. Det faller på varje 

arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar att närmare föreskriva arkiv-

rättsliga krav för användningen och hanteringen av bilagor i Matroska. 

6.  Filformat MNG  Får MNG är ett filformat utökat från PNG för att lagra sekvenser av PNG och JNG. Till 

exempel, dels animationer, bildspel, och stillbilder med flera dataflöden av PNG eller 

JNG, dels "palett animationer", dels ”sprites”, det vill säga en och samma bild som kan 

användas i flera bildrutor. Filformatet kan även uppnå en hög komprimering genom att 

implementera Delta-PNG; en metod för att lagra skillnaderna av en bild jämfört med en 

annan bild i PNG, JNG, eller Delta-PNG. Stödet för MNG verkar emellertid vara beg-

ränsat, och för de flesta fall bör APNG eller AVIF vara tillräckligt. 

7.  Filformat MP4  Bör inte Ett vanligt förekommande filformat utökat från ISO BMFF med brett stöd som kan lagra 

bland annat AV1 och MPEG-4 AVC. Det är rekommenderat att en verksamhet över-

väger Matroska framför MP4 för att begränsa antalet filformat för bevarande, och använ-

da MP4 endast för speciella fall. Till exempel, för handlingar som ska sändas över RTP, 

eller ska rensas eller gallras och inte överlämnas till en arkivmyndighet, eller annan med 

motsvarande ansvar. 

8.  Filformat MPEG-PS  Bör inte Filformat som sammanväver (eng. multiplex) ett ”program” (innehåll) som utgörs av en 

eller flera elementflöden till ett dataflöde för att möjliggöra synkroniserad presentation 

av ”programmet”. Till exempel, video och ljud. Filformatet är avsedd för presentation i 

tekniska miljöer utan eller med lite störningar. Till exempel, uppspelning från optiska 

lagringsenheter som CD och DVD. Patentanspråk har registrerats hos Iso, men vilka bör 

ha utgått. Det tekniska skicket bör generellt inte längre vara lämpligt, och för speciella 

fall bör föreskrivna alternativ vara tillräckliga. Till exempel, Matroska och MP4. 

9.  Filformat MPEG-TS  Bör inte Filformat som sammanväver (eng. multiplex) ett eller flera ”program” (innehåll) som 

utgörs av en eller flera elementflöden till ett dataflöde för att möjliggöra synkroniserad 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

presentation av ”programmen”. Till exempel, flera TV-program. Filformatet är avsedd 

för presentation i tekniska miljöer med risk för störningar. Till exempel, sändningar i 

nätverk, eller över radiovågor. Patentanspråk har registrerats hos Iso, men vilka bör ha 

utgått. Det tekniska skicket bör generellt inte längre vara lämpligt, men kan fortfarande 

vara aktuellt i speciella fall. Till exempel, sändningar med RTP. För sådana fall bör 

emellertid ett tekniskt skick i MP4 vara mer lämpligt, och för sändningar över TCP bör 

Matroska vara tillräckligt. 

10.  Filformat WebM  Får inte WebM är en delmängd av Matroska avgränsat till att lagra videoformaten VP8 eller VP9 

tillsammans med ljudformaten Vorbis eller OAC. Det tekniska skicket bör generellt inte 

längre vara lämpligt, eftersom VP8 och VP9 är ersatt av AV1, och WebM är inte stan-

dardiserad för att lagra AV1. 

11.  Filformat WebP  Får Generellt lämpligt filformat som utökar RIFF för att lagra sekvenser av stillbilder i 8-bit 

RGB med antingen en förlustgivande komprimering (VP8) eller en förlustfri komprime-

ring (WebP) som konkurrerar med DCT (JPEG) respektive DEFLATE (PNG). WebP 

har stöd för dels en alfakanal (transparens) för båda typer av komprimeringar, dels ICC-

färgprofiler, metadata i EXIF eller XMP. Filformatet stöds av i nuläget vanligt förekom-

mande webbläsare. 

12.  Informationsformat EBUCore MA BWF-

ME 
Får EBUCore utökar ”Dublin Core” för att omfatta framställning, hantering, och bevarande 

av audiovisuellt material. Den är avsedd att vara interoperabel med andra Dublin Core 

specifikationer, som Europeana, och kan kopplas om till METS. EBUCore har både ett 

XML-schema och en fullständig RDF-ontologi. Specifikationen är under kontinuerlig 

utveckling. Det vill säga, att dokumentet är ett ”levande dokument”. 

13.  Komprimering, 

förlustfri 

FFV1 MediaConch Bör En förlustfri intrabildruta-komprimering som lagrar ett videoformat tillsammans med 

kontrollsumman av videon innan komprimering för att möjliggöra teknisk kontroll av 

dataintegriteten efter dekomprimering. Det tekniska skicket är särskilt lämpligt för lag-

ring av video som med tiden ska användas och hanteras i andra tekniska skick. Till ex-

empel, konverteras till videoformat för överföring eller sändning i nätverk. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

14.  Komprimering, 

förlustfri och 

förlustgivande 

MJP2  Bör inte 

(villkorat) 

En intrabildruta-komprimering med JP2. Filformatet är en tillämpning av ISO BMFF. 

Specifikationen är belastad med patent, vilket var en anledning till varför projektet Pre-

forma valda FFV1 och Matroska framför MJP2. Ett tekniskt skick får endast imple-

menteras med förlustfri komprimering. 

15.  Komprimering, 

förlustgivande 

AV1  Får Framtagen av i nuläget ledande aktörer inom IKT som ett öppet alternativ till MPEG-H 

HEVC (H.265), fri från begränsningar i licensen. Är främst avsett som en förlustgivande 

komprimering men har stöd för förlustfri komprimering. AV1 har stöd för HDR, VFR, 

UHD. AV1 bör uppfylla alla behov och krav en verksamhet har på förlustgivande kom-

primering, varför den ska kunna ersätta MPEG-4 AVC, MPEG-4 HEVC, Theora, VP8, 

och VP9, och eventuellt även VVC. 

16.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-1 Video  Bör inte Inte längre lämpligt för generella fall, men det kan finnas speciella fall. Till exempel, 

när materiel och metoder fortfarande används i en verksamhet för att framställa elektro-

niska handlingar i MPEG-1. Om förlustgivande komprimering måste implementeras, 

överväg AV1. 

17.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-2 Video 

H.262 

 Bör inte Inte längre lämpligt för generella fall, men det kan finnas speciella fall. Till exempel, 

när materiel och metoder fortfarande används i en verksamhet för att framställa elektro-

niska handlingar i MPEG-2. Till exempel, DVD. Om förlustgivande komprimering mås-

te implementeras, överväg AV1. 

18.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-4 AVC 

H.264 

 Bör inte Den i nuläget tidigare generationen av videokomprimering från MPEG och VCEG som 

saknar förutsättningar för arkivbeständighet, även om det finns stöd för förlustfri kom-

primering. Patentanspråk på specifikationen och licensvillkor för program har varit pro-

blematiskt, men ledande aktörer har genom samarbete överkommit hindren i tillräcklig 

utsträckning för att underlätta implementering av komprimeringen, och förhindra sned-

vridning av konkurrens på marknaden. Det är i nuläget vanligt förekommande att 

MPEG-4 AVC implementeras i tekniska skick. Rekommendationen är därför att när 

verksamheter börjar byta materiel och metoder till nästa generation av videokomprimer-

ing tekniska skick implementeras som är lämpliga enligt denna författning. 

19.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-4 Visual 

 

 Bör inte En förlustgivande komprimering med stöd för förlustfri komprimering som utökar ITU-

T H.263. Patentanspråk har registrerats hos Iso. Komprimeringen verkar inte vara lika 
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Implementering 

Teknisk 
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Krav Skäl 

vanlig förekommande som MPEG-4 AVC. Det är emellertid inte alltid tydligt om en 

hänvisning till MPEG-4 avser AVC eller Visual. I vissa, men inte alla, fall anges mer 

specifikt H.264. Med andra ord, det finns förutsättningar i nuläget att under vissa 

omständigheter implementeras tekniska skick med MPEG-4 Visual. Rekommendation-

en är därför att verksamheter som inte har tydliga krav dokumenterar att tekniska skick 

implementeras med MPEG-4 AVC eller Visual, och vid byte av materiel och metoder 

till nästa generation av videokomprimering implementerar tekniska skick som är lämp-

liga enligt denna författning. 

20.  Komprimering, 

förlustgivande 

MPEG-H HEVC 

H.265 

 Får inte Den i nuläget gällande generationen av videokomprimering från MPEG och VCEG. 

Patent och licensfrågorna kring specifikationen har varit tillräckligt problematiska för 

ledande aktörer inom industrin att de gick ihop för att ta fram ett öppet alternativ (AV1). 

21.  Komprimering, 

Förlustgivande 

MPEG-I VVC 

H.266 

 Bör inte Den i nuläget kommande generationen av videokomprimering från MPEG och VCEG. 

Den är avsedd att bland annat omfatta och utöka tillämpningsområdet för MPEG-video-

komprimering. Till exempel, med stöd för 10-bit UHD, HDR, och 360° rundstrålande 

projektion. Patentanspråk har registrerats hos Iso. Specifikationen är relativ ny, och det 

är alltför tidigt att ta ställning till den. Rekommendationen är därför att verksamheter 

undviker komprimeringen som huvudregel, och överväger den om, och endast om, dels 

hänsyn tas till riskerna som kan uppstå med licensen, dels det finns ett behov av eller 

krav på att implementera tekniska skick för att använda och hantera elektroniska hand-

lingar inom det utökade tillämpningsområdet, dels behovet eller kravet inte kan tillgodo-

ses med tekniska skick i AV1 eller FFV1. 

22.  Komprimering, 

förlustgivande 

Interbildruta 

AV1 

MPEG-1 Video 

MPEG-2 Video 

MPEG-4 AVC 

MPEG-4 Visual 

MPEG-H HEVC 

MPEG-I VVC 

 Bör inte Komprimering över flera bildrutor kan ackumulera eventuella fel med risk för att arte-

fakter synliggörs, varför förlustigvande interbildruta-komprimering inte är lämplig för 

video som ska framställas med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 
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3.3.7.2. Videofångst 

Tabell 37 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen rörlig bild och video för fall som videofångst. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Bitdjup 8-bit  Får Generellt lämpligt för videofångst av analog video med kontinuerliga tonskalor i grå-

skala, vilket förhindrar färgränder vid återgivning på datorskärm. 

2.  Bitdjup 10-bit  Får Generellt lämpligt för videofångst av analog video med kontinuerliga tonskalor i färg, 

vilket förhindrar färgränder vid återgivning på datorskärm. 

3.  Bithastighet 𝑅 × 𝑃 × 𝐵 = 𝑏𝑖𝑡/𝑠  Bör Generellt bör bithastigheten per sekund vara resultatet av bildrutor per sekund multiplic-

erat med pixlar per bildruta multiplicerat med bitdjup per färgkanal. Till exempel, det 

minimala lämpliga kravet på video med 24 bildrutor per sekund i 1080p (1920×1080) 

8-bit RGB (3 färgkanaler) blir 24 × (1920 × 1080) × (8 × 3) = 1194393600 bits/s. 

Representerat i Gbit blir det 1,194 eller i Gibit 1,112. 

4.  Bithastighet ABR 

CBR 

CVBR 

VBR 

 Får 

(villkorat) 

En verksamhet måste avväga behovet av en konstant bithastighet mot en variabelhastig-

het, eller en kompromiss mellan båda två med en genomsnittshastighet. Utgångspunkten 

bör vara CBR för att behålla bithastigheten utan någon förändring i videokvalitet. Detta 

är även generellt lämpligt för video som har ett likformigt innehåll, eller för fall där 

video behöver spelas upp med en förutsägbar bithastighet. För video som skiftar i inne-

håll kan CBR emellertid innebära ett större anspråk i storlek, varför VBR kan implemen-

teras med förlustfria komprimeringar. Om det för någon anledning även finns ett behov 

eller krav på en konstant bithastighet kan slutligen ABR eller CVBR övervägas. För 

förlustgivande komprimeringar kan föras ett liknande resonemang, men konsekvenserna 

blir en permanent informationsförlust. 

5.  Färgkanal 1 eller flera  Ska Ett tekniskt skick behöver minst en färgkanal för att lagra bilderna i en video. Antal 

kanaler därefter beror på färgrymden. För videofångst av analog video med kontinuer-

liga tonskalor är 1 kanal tillräcklig för gråskala, och 3 kanaler tillräckliga för färgskala. 

För digital video bör samma krav gälla i färgrymden RGB, men minst ytterligare en 

kanal kan aktualiseras för alfa i färgrymden RGBA för fall transparens behöver fångas. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

6.  Färgrymd YUV  Får Generell lämplig färgrymd för videofångst av kontinuerliga tonskalor i analog video 

antingen i gråskala eller i färg. 

7.  Kroma subsampling 4:2:0  Bör inte Ett värde av 4:2:0 halverar färger horisontalt och vertikalt, vilket bör minska bithastig-

heten med hälften jämfört med en fullständig färgåtergivning (4:4.4). Det kan finnas fall 

där värdet är lämpligt. Till exempel, generella fall av digital videofångst. Det kan emell-

ertid resultera i visuella fel vid återgivningen. För sammanvävda bildrutor ska kroma 

subsampling åtminstone implementeras på varje bildfält. 

8.  Kroma subsampling 4:2:2  Bör Generellt lämpligt för digital videofångst, och videofångst av analog video i PAL och 

NTSC. Färger halveras horisontalt, men är fullständiga vertikalt, vilket bör minska bit-

hastigheten med en tredjedel av en fullständig färgåtergivning (4:4.4). 

9.  Kroma subsampling 4:4:4  Får Ett värde av 4:4:4 betyder att ingen kroma subsampling sker. Lämpligt för fall där det 

finns ett behov av eller krav på fullständig färgåtergivning, horisontellt och vertikalt. 

Det ska uppmärksammas att lägre värden än 4:4:4 är en permanent informationsförlust 

av färger. För de flesta påträffade fall har en fullständig kroma subsampling generellt 

bedömts överflödigt, även för bevarande för all framtid. Det kan emellertid finnas speci-

ella fall en verksamhet måste ta hänsyn till en fullständig färgåtergivning. Till exempel, 

när färgintensitet och -skärpa påverkas märkbart av lägre värden. 

3.3.7.3. Television 

Tabell 38 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen rörlig bild och video för speciella fall av videofångst och för speciella fall som TV. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Bildformat 

Bitdjup 

Färgrymd 

Kroma subsampling 

Pixelformat 

HDR-TV 

HDTV 

SDTV 

UHDTV 

 Får Standardiserade parametrar för att framställa elektroniska handlingar för återgivning på 

TV. 
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3.3.8. Tecken och text 

För formen och funktionen tecken och text ska det tekniska skicket uppfylla följande krav för olika fall. 

3.3.8.1. Generella fall 

Tabell 39 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen tecken och text för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Datafil 

Textfil 

POSIX.1-2017  Får Det finns många metoder för att lagra tecken och text. Till exempel, i databaser, i data-

filer, i filformat. En vanlig förekommande metod är att lagra text i datafiler, så kallade 

textfiler. Att uppmärksamma är att datafiler inte har ett filformat, och är en funktion av 

filsystemet för att avgränsa och organisera data. Det finns därför en risk att information 

i textfiler kan förloras om filsystemet för någon anledning förloras. Att även uppmärk-

samma är att betydelsen av vissa kontrolltecken i datafiler är beroende av program, och 

operativsystem. POSIX.1-2017 specificerar ny rad med kontrolltecknet 0x0A, vilket rep-

resenteras textuellt som \n. I vissa andra tekniska miljöer kan emellertid andra kombina-

tioner vara aktuell. Till exempel, 0x0D 0x0A, vilka representeras textuellt som \r\n. 

2.  Filformat PDF/A-1 

PDF/A-2 

PDF/A-3 

PDF/A-4 

VPC PDF Bör inte 

(villkorat) 

Nivå ”b” för PDF/A-1, -2 och -3 får inte implementeras för text, eftersom den nivån inte 

är avsedd att bevara text. Nivåerna ”u” för PDF/A-2 och -3, och ”a” för PDF/A-1, -2 

och -3 är avsedda för att bevara text, och får implementeras, men vilka är endast lämpliga 

om textens visuella återgivning även är av betydelse. Till exempel, glyfer, layout, och 

textstil. PDF/A är alltså inte generellt lämpligt för att bevara text, eftersom tecken-

kodningen för PDF är komplicerat. 

3.  Kodpunkter UCS  Bör inte UCS och Unicode ska vara ekvivalenta avseende kodpunkter och teckenkodningar. 

Unicode inför sedan ytterligare begränsningar på implementeringar för att säkerställa att 

tecken används och hanteras enhetligt över olika program. Dessa begränsningar kommer 

till uttryck i kompletterande källunderlag som inte framkommer av standarden för UCS. 

Till exempel, uppsättningar av specifikationer för tecken, teckendata, algoritmer, och 

omfattande bakgrundsmaterial. 

4.  Kodpunkter Unicode  Bör 

(villkorat) 

Huvudregeln är att tecken ska representeras med kodpunkter i Unicode. Dessa kodpunk-

ter kan kodas som UTF-8, -16, -32, eller även med andra koder som kopplas genom en 
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Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

karta till Unicode. Till exempel, ToUnicode i PDF eller cmap i teckensnitt som TrueType. 

Kodpunkter i de privata användningsområdena får inte implementeras i ett tekniskt 

skick. Det vill säga, U+E000..U+F8FF (i nivå 0), U+F0000..U+FFFFD (i nivå 15), U+100000..

U+10FFFD (i nivå 16). Kodpunkter i Unicode är omfattade och en arkivmyndighet eller 

annan med motsvarande ansvar kan behöva överväga att avgränsa urvalet genom att 

upprätta en policy med kodpunkter som är tillåtna och, eller förbjudna. Till exempel, 

kodpunkter i specifikationen för Unicode som kan övervägas att närmare regleras: 

– Europeiska skriptspråk (a. 7) 

– Notationer (a. 21) 

– Symboler (a. 22) 

– Speciella områden och teckenformat (a. 23) 

5.  Teckenkodning ASCII NA-SE 

ASCII 
Får 

(villkorat) 

ASCII utgörs av 128 bitar, vilka sammanfaller med de första 128-bitarna i UTF-8. Att 

välja ASCII framför UTF-8 kan emellertid vara lämpligt för tekniska texter som uteslut-

ande kan representeras med ASCII. Till exempel, logik i programmeringsspråk eller 

datorspråk för data- och informationsutbyte. Det förutsätter att tecken som inte kan rep-

resenteras med ASCII dels inte kan behöva implementeras, dels inte kommer att repres-

enteras med ASCII. Till exempel, svenska å ä ö med ”aa”, ”ae”, ”oa”. 

6.  Teckenkodning ISO 8859-1 NA-SE ISO-

8859-1 (M) 

 

NA-SE ISO-

8859-1 (P) 

Bör inte Teckenkodning som har sammanblandats med Windows 1252 till den grad att HTML++ 

specificerar att ISO 8859-1 ska avkodas som Windows 1252. För de fall där ISO/IEC 

8859-1 implementeras bör inte avkodningen till Windows 1252 resultera i fel, eftersom 

specifikationen definierar 191 tecken för latinska alfabetet i spännvidden 0x20-0x7E, och 

0xA0-0xFF, vilka sammanfaller med Windows 1252. För de fall ISO/IEC 8859-1 komp-

letteras med ISO/IEC 6429 tillförs kontrolltecken i spännvidden 0x00-0x1F och 0x80-

0x9F, och teckenkodningen benämns istället [IANA] ISO-8859-1. Problemet är att teck-

en i spännvidden 0x80-0x9F inte är exakt detsamma som Windows 1252, varför avkod-

ningen kan resultera i fel. Därutöver, för ISO-8859-1 är kontrolltecknet i 0x7F definierat 

i ISO/IEC 2022, varför de första 128 bitarna inte heller korresponderar med ASCII. ISO-

8859-1 ska motsvaras av Windows-28591. 

7.  Teckenkodning ISO/IEC 8859-4  Bör inte Avsedd för bland annat de nordeuropeiska alfabeten estniska, grönländska, lettiska, lita-

uiska, och samiska. Samtliga skriftspråk omfattas av Unicode och kan kodas med UTF-

8, men jämför skälen till ISO/IEC 8859-10. 
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Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

8.  Teckenkodning ISO/IEC 8859-10 

ISO-IR 158 

 Bör inte Avsedd för bland annat de nordiska alfabeten danska, färöiska, isländska, norska, sven-

ska och samiska. Det finns ingen anledning att avvika från Unicode och UTF-8 som 

omfattar alla praktiska fall för användning och hantering av texter i samma skriftspråk. 

Om för någon anledning svenska tecken, och eventuellt andra nordiska tecken, behöver 

representeras, användas och hanteras med 1 byte är denna specifikation mest lämplig, 

även om svenska tecken förekommer i flertal andra delar av ISO/IEC 8859 är ISO/IEC 

8859-10 framtagen med hänsyn till de nordiska språken. 

9.  Teckenkodning ISO/IEC 8859-15  Får inte En revidering av ISO/IEC 8859-1 som ändrar och inför några nya tecken för västeuro-

peiska alfabet. 

10.  Teckenkodning UTF-8  Bör Byteordningsoberoende teckenkodning av Unicode i 8-bit med 1 till 4 variabellängd, 

vilket blir 1 till 4 bytes per tecken. Generell lämplig för överföring och lagring av alla 

typer av texter. Bakåtkompatibel med ASCII. 

11.  Teckenkodning UTF-8 BOM  Bör inte UTF-8 är inte beroende av byteordning, varför BOM inte är nödvändigt. Däremot kan 

BOM implementeras som metadata för att signalera att text är kodat som UTF-8, i syfte 

att utföra en formell kontroll. Förekomsten av BOM bryter emellertid bakåtkompabilitet 

med ASCII, och kan ge oförutsägbara konsekvenser för program som endast förväntar 

att textformat är i ASCII. 

12.  Teckenkodning UTF-16 

UTF-16BE 

UTF-16LE 

 Bör inte 

(villkorat) 

Byteordningsberoende teckenkodning av Unicode i 16-bit med 1 eller 2 variabellängd, 

vilket blir 2 eller 4 bytes per tecken. UTF-16 utökade den äldre UCS-2 teckenkodningen 

i 16-bit fastlängd. Det vill säga, alla tecken representerades med 2 bytes. Övergång från 

UCS-2 till UTF-16 har inte alltid uppmärksammats vid implementeringar, varför UTF-

16 felaktig har antagits vara med fastlängd i 2 bytes. Byteordningen ska tydligt framgå 

av teknisk metadata, antingen UTF-16BE, UTF-16LE, eller UTF-16 med BOM. 

13.  Teckenkodning UTF-32 

UTF-32BE 

UTF-32LE 

 Bör inte 

(villkorat) 

Byteordningsberoende teckenkodning av Unicode i 32-bit med fastlängd, vilket blir 4 

bytes per tecken. Fördelen med teckenkodningen är att varje kodpunkt i Unicode kan 

representeras direkt i bytes mot en kostnad av att alla tecken alltid tar 4 bytes vid lagring. 

Kan vara lämplig i vissa sammanhang. Till exempel, interna API. Förutsätter att byte-

ordningen tydligt framgår av tekniskt metadata, antingen UTF-32BE, UTF-32LE, eller 

UTF-32 med BOM. 
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Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

14.  Teckenkodning Windows 1252  Får inte Teckenkodning som sammanblandas med ISO 8859-1. En felaktig avkodning till ISO 

8859-1 kan innebära informationsförändring av de tecken som förekommer i spännvidd-

en 0x80-0x9F. 
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3.3.9. Underskrifter, stämplar, och förseglingar 

3.3.9.1. Generella fall 

Att en underskrift, stämpel eller försegling med elektroniska materiel och metoder är lämplig med hänsyn till behovet av beständighet 

sammanfaller med behov av och krav på säkerhet. Med andra ord, dessa former och funktioner är beständiga i den utsträckning 

kontrollfunktionen uppfyller sitt syfte. För formen och funktionen underskrifter, stämplar och förseglingar ska det tekniska skicket uppfylla 

följande krav för olika fall. 

 
Tabell 40 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen underskrifter, stämplar, och förseglingar för generella fall. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Certifikat OpenPGP  Får Generellt lämpligt för decentraliserade tillitsmodeller som OpenPGP PKI. 

2.  Certifikat PKIX X.509 v3  Får Generellt lämpligt för centraliserade hierarkiska tillitsmodeller som X.509 PKI. Profilen 

PKIX X.509 v3 är särskilt anpassat för interoperabilitet över Internet. Specifikationen 

omfattar CRL och protokollet OCSP. 

3.  Digital signatur CAdES  Får CAdES utökar CMS för att uppfylla särskilda grundläggande behov och krav, däribland 

på digitala signaturers beständighet, och på efterlevnad av olika regelverk. Lämpligt för 

generella fall. 

4.  Digital signatur CMS  Får Generell lämplig teknisk metod för att digitalt signera, beräkna kondensat, autentisera, 

eller kryptera meddelanden. CMS ersatte RFC 3852 som ersatte RFC 3369 som ersatte 

RFC 2630, vilken är härledd från PKCS#7 CMS. I den mån möjligt har utvecklingen av 

CMS eftersträvat bakåtkompatibilitet, dels med tidigare versioner av CMS, dels med 

PKCS#7 CMS. Vissa versioner av CMS har emellertid medfört vissa begränsningar i 

bakåtkompatibiliteten, dels med tidigare versioner av CMS, dels med PKCS#7 CMS. 

5.  Digital signatur PAdES  Får PAdES utökar digitala signaturer i ISO 32000-1 så att de motsvarar CAdES för att upp-

fylla särskilda grundläggande behov och krav, däribland på digitala signaturers bestän-

dighet, och på efterlevnad av olika regelverk. Lämpligt för generella fall. 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

6.  Digital signatur PKCS #7 CMS  Får PKCS #7 CMS förekommer fortfarande för att implementera digitala signaturer. Gräns-

dragningen till CMS är inte tydlig, i vissa fall beskrivs PKCS #7 CMS som ersatt av 

CMS, medan i andra fall används PKCS #7 CMS parallellt med CMS. Till exempel, i 

PDF ISO 32000-1 och -2. CMS eftersträvar bakåtkompatibel med PKCS #7 CMS, men 

det finns begränsningar som ska uppmärksammas i specifikationen för CMS. 

7.  Digital signatur XAdES  Får XAdES utökar XML Signature för att uppfylla särskilda grundläggande behov och krav, 

däribland på digitala signaturers beständighet, och på efterlevnad av olika regelverk. 

Lämpligt för generella fall. 

8.  Digital signatur XML Signature  Får Generell teknisk metod för att implementera och representera digitala signaturer i XML, 

vilket innefattar säkerställa dataintegritet, autentisera meddelanden och, eller utställare. 

9.  Filformat CRT  Får Ett filformat för att lagra binära format i textformat, däribland CMS, PKCS #7, PKIX. 

CRT avser att normalisera varianser av PEM. 

10.  Filformat PDF/A-1  Får PDF 1.4 definierar endast tekniska egenskaper för att omsluta ”signaturer”, och lämnar 

metoden för att implementera dem till specifika insticksprogram. Det vill säga, ”signa-

turer” behöver inte nödvändigtvis implementeras som ett krypterat hashvärde. PDF/A-

1 förbjuder inte signatursfälten för formulär i PDF 1.4, men specificerar inte heller dem 

närmare. Det är i TechNote 0006 som en teknisk metod definieras för att implementera 

digitala signaturer i signatursfälten för formulär i PDF/A-1. Den tekniska specifikation-

en hänvisar i flera delar till PDF 1.5, och förhindrar inte implementering av 1.6-1.7, för 

att omsluta digitala signaturer med PKCS#7 CMS. I TechNote 0006 anges emellertid att 

den digitala signaturen ska överensstämma med RFC 3852, numera ersatt av CMS men 

som ska vara bakåtkompatibel med RFC 3852. 

11.  Filformat PDF/-2, -3  Får ISO 32000-1definierar en teknisk metod för att implementera digitala signaturer i PKCS 

#7 CMS och RFC 3852, numera ersatt av CMS men som ska vara bakåtkompatibel med 

RFC 3852. PDF/A-2, och därmed även -3, tillåter i signatursfälten för formulär digitala 

signaturer i PKCS #7 CMS. 

12.  Filformat PDF/A-4  Får ISO 32000-2 definierar flera tekniska metoder för att implementera digitala signaturer: 

PKCS #7 CMS, CMS, och CAdES. Digitala signaturer i CAdES benämns emellertid 
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# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

PAdES, och kompletteras med [ETSI] PAdES DTS. PDF/A-4 tillåter i signatursfälten 

för formulär digitala signaturer i profilerna PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, och 

PAdES-A. De två första profilerna motsvarar [ETSI] PAdES B-B, medan den tredje 

PAdES B-T, och den sista PAdES B-LT. PDF/A-4 tillåter även profilen PAdES DTS 

för tidsstämpling av dokument. 

13.  Intyg SVT  Får Generell teknisk metod för att bestyrka digitala signaturer med certifikat i X.509 PKI, 

men det finns stöd för att även bestyrka andra typer av certifikat för PKI. 

3.3.9.2. Offentliga  nättjänster 

Tabell 41 Särskilda tekniska krav på formen och funktionen underskrifter, stämplar, och förseglingar för speciella fall som offentliga nättjänster. 

# 
Teknisk egenskap 

Teknisk process 

Specifikation 

Implementering 

Teknisk 

kontroll 
Krav Skäl 

1.  Digital signatur ASiC B-LTA 

CAdES B-LTA 

PAdES B-LTA 

XAdES B-LTA 

 Får För fall offentliga verksamheter tillhandahåller eller någon på deras vägnar eller för 

deras räkning tillhandahåller en nationell nättjänst gäller unionsrättsliga tekniska krav. 

Den grundläggande profilen B-B kan utökas till B-T, och sedan till B-LT, men för 

närvarande undantas uttryckligen profilen B-LTA. För de fall en verksamhet behöver 

utöka B-LT till B-LTA tillåter denna författning det. 
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Riksarkivets författningssamling 

ISSN 0000-0000 

 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga 
krav vid framställningen av allmänna handlingar 

beslutade den DD Månad YYYY. 

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 1 arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter 

om arkivrättsliga krav på användningen av materiel och metoder vid framställningen av 

elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) som är eller kan bli 

allmänna och ska eller kan komma att bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas till 

arkivmyndigheten. 

1 kap. Omfattning, avgränsning och tillämpningsområde 

Omfattning 

1 § I denna författning finns föreskrifter som reglerar vilka materiel och metoder som är 

lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Dessa föreskrifter avgränsar därmed 

vilka materiel och metoder i RA-FS 2021:X som krävs för de allmänna handlingarnas 

arkivvård hos verksamheter. 

Allmänna råd. På Riksarkivets webbplats https://riksarkivet.se/rafs/remiss/ finns 

författningskommentarer, vägledningar och annan information som stöd vid tillämpning 

av denna författning. 

2 § Denna författning omfattar sådana verksamheter som nämns i 1-2 a §§ arkivlagen 

(1990:782) med de avgränsningar som gäller enligt 10 § arkivförordning (1991:446). 

Avgränsning 

3 § Denna författning reglerar inte 

 innehållet i allmänna handlingar, 

 användningen eller hanteringen av allmänna handlingar. 

  Författningen reglerar därför inte heller 

 arkivbildningen eller arkiveringen av allmänna handlingar, 

 arkivvården av allmänna handlingar, 

 gallring eller verkställande av gallring, 

 överlämnandet av allmänna handlingar. 

Allmänna råd. Denna författning reglerar endast arkivrättsliga krav på allmänna 

handlingar som är elektroniska och som ska eller kan komma att bevaras för all framtid, 

och eventuellt överlämnas till arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar. 

RA-FS 2021:Y 
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En elektronisk handling som förvaras hos en verksamhet efter 

att ha inkommit eller upprättats enligt 2 kap. 4 § 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) eller efter att ha tagits om 

hand för arkivering enligt 2 kap. 12 § samma lag. 

Dessa krav kan skilja sig mellan arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar, 

särskilt gällande vilka materiel och metoder som ska användas i enskilda fall, och det 

tekniska skicket av allmänna handlingar som ska överlämnas till dem. 

De krav som ställs i denna författning är därför inte heller nödvändigtvis i sig 

tillräckliga för att uppfylla verksamhetens behov av och krav på användningen och 

hanteringen av sina allmänna handlingar. Till exempel, 

– att bedöma om, när och hur elektroniska handlingar blir allmänna, 

– att formulera en strategi för bevarande, 

– att upprätta tillämpningsbeslut för gallring, 

– att ansöka om gallringsframställan för vilka allmänna handlingar som kan och ska 

gallras, och 

– att planera för vilka allmänna handlingar som kan komma eller ska överlämnas till 

arkivmyndigheten, eller annan med motsvarande ansvar. 

Tillämpningsområde 

4 § Det framgår av 5 § 2 arkivlagen (1990:782) att som grund för arkivvården ska 

myndigheterna vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är 

lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

 

5 § Denna författning ska tillämpas vid användandet av materiel och metoder för att 

framställa arkivbeständiga allmänna handlingar som ska eller kan komma att bevaras för all 

framtid, och eventuellt överlämnas till verksamhetens arkivmyndighet eller annan med 

motsvarande ansvar. 

Allmänna råd. Allmänna handlingar i en verksamhet bör som huvudregel antas vara 

avsedda att bevaras för all framtid. Ju längre tid handlingarna ska bevaras desto större 

sannolikhet att någon annan kommer att behöva omhänderta handlingarna, och stå för 

kostnaderna för deras förvaltning, vilket ytterst hamnar hos en arkivmyndighet, eller 

annan med motsvarande ansvar. 

Det bör i de flesta fall emellertid inte finnas hindrar mot att en allmän handling 

framställs med olika tekniska skick, däribland mindre lämpliga sådana. Av betydelse är 

att den allmänna handlingen representeras åtminstone med ett tekniskt skick som 

uppfyller de arkivrättsliga kraven. Till exempel, en allmän handling kan representeras 

med de tekniska skicken FFV1, LPCM i Matroska och MPEG-4 AVC, AAC i MP4 

förutsatt att de tekniska skicken avser att representera samma allmänna handling. Jämför 

med fall där ett tekniskt skick ändras till ett annat tekniskt skick (konvertering). Till 

exempel, DocX framställs som PDF/A, vilka kan avse att representera samma allmänna 

handling med hänsyn till eventuell gallring vid konvertering, men vilket kan accepteras 

av arkivmyndigheten om den allmänna handlingen fortfarande är i funktionellt skick. 

2 kap. Definitioner 

1 § I denna författning används begrepp med samma betydelse som i RA-FS 1991:11 och 

RA-FS 2021:X med följande avgränsningar och preciseringar. 

 

Allmän handling   

  

 

 

                                                 

 
1 Ändrad genom RA-FS 1997:4, 2008:4, 2012:1, 2018:2, 2019:2. 
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Riksarkivet enligt 8 § arkivförordning (1991:446). 

 

Arkivmyndighet 

 

Allmänna handlingens 

arkivbeständighet 

 

 

Ursprungligt skick 

 

3 kap. Arkivrättsliga krav för olika fall 

Sambandet mellan arkivrättliga krav och tekniska krav 

1 § Arkivrättsliga krav avgränsar och preciserar de tekniska kraven i 2021:X. Om det inte 

finns arkivrättsliga krav för ett fall gäller de tekniska kraven. Vid motsägelser har de 

arkivrättsliga kraven företräde framför de tekniska kraven. 

Typer av arkivrättsliga krav 

2 § I Bilaga 1 till denna författning finns arkivrättsliga krav på 

 allmänna handlingar med en specifik form och funktion som kan förekomma för alla olika 

fall (allmänna krav), och 

 allmänna handlingar med olika former och funktioner som kan förekomma för specifika 

fall (särskilda krav). 

 

3 § Alla allmänna handlingar ska vid framställning uppfylla samtliga tillämpliga allmänna 

arkivrättsliga krav, och alla tillämpliga särskilda arkivrättsliga krav. 

Vid motsägelser har de särskilda arkivrättsliga kraven företräde framför de allmänna 

arkivrättsliga kraven. 

Teknisk kontroll 

4 § En elektronisk handling ska efter framställning eller när handlingen blir allmän 

kontrolleras materiellt och formellt, enligt policy, och för att ha förväntad form och funktion. 

Sådana fullständiga tekniska kontroller kan ta betydande tid och resurser i anspråk, varför 

kontrollerna får göras i urval utifrån ett lämpligt och dokumenterat sannolikhetsurval 

(stickprovskontroller). 

Arkivrättsliga krav på tekniska krav vid svåra fall 

5 § En verksamhet ska dokumentera tillämpningen av 4 kap. 4 § i RA-FS 2021:X. 

Allmänna råd. Ju mer avancerad eller komplex implementering som behövs för att 

representera en handling i ett tekniskt skick, desto mer underlag kan komma att krävas för 

att förstå och förklara vad implementeringen gör och hur den fungerar. 

6 § En verksamhet som överlämnar till en arkivmyndighet allmänna handlingar som inte 

uppfyller tekniska krav ska ersätta arkivmyndigheten för alla kostnader som uppstår för att 

arkivmyndigheten ska kunna använda och hantera sådana allmänna handlingar efter 

överlämnandet. 

En allmän handling vars funktionella skick med tiden kan 

användas och hanteras i ursprungligt skick. 

Den form och funktion en handling hade när den blev allmän, 

och som därefter inte har helt eller delvis gallrats. 
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Allmänna råd. En verksamhet ska ha säkerställt att elektroniska handlingar framställda 

med mindre lämpliga materiel och metoder kan användas och hanteras över tid med 

hänsyn till behovet av beständighet i allmänhet och arkivbeständighet i synnerhet. Till 

exempel, genom att konvertera mindre lämpliga tekniska skick till mer lämpliga och 

tekniskt kontrollerat dem, eller överlämna det underlag som krävs för att 

arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar ska kunna fortsatta förvalta de 

mindre lämpliga tekniska skicken. Till exempel, dokumentation, källkod, licenser, 

rättsliga och tekniska utredningar, specifikationer. 

En arkivmyndighet kan därutöver behöva anställa ny eller utbilda befintlig personal, 

anpassa eller utveckla program för att använda och hantera de överlämnade handlingarna. 

En verksamhet bör därför ha varit i samråd med arkivmyndigheten innan användningen 

av mindre lämpliga materiel och metoder, vilka tillsammans bör ha utrett och fastställt 

alla kostnader som kan aktualiseras vid ett överlämnande. 

Konsekvenser av att inte uppfylla arkivrättsliga krav 

7 § Vad som sägs i 6 § gäller även för fall en verksamhet framställer allmänna handlingar 

som ska eller kan komma att bevaras för all framtid men som inte är arkivbeständiga fastän 

det finns tillämpliga arkivrättsliga krav. 

Allmänna råd. Om det saknas arkivrättsliga krav för handlingstyper som en verksamhet 

framställer kan verksamheten söka vägledning från arkivmyndigheten om hur sådana 

handlingstyper kan framställas med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Om det 

däremot finns arkivrättsliga krav och en verksamhet inte uppfyller kraven bör 

arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar utfärda förelägganden för att få 

verksamheten att följa 5 § 2 arkivlagen. 

________ 

1. Denna författning träder i kraft den DD Månad YYYY. 

2. Genom  ikraftträdandet av denna författning upphävs Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för 

automatiserad behandling). 

3. Författningen ska tillämpas senast från och med den DD Månad YYYY+6månader. 

4. Om det i andra författningar hänvisas till bestämmelser i RA-FS 2009:2, som har ersatts 

genom bestämmelser i denna författning, ska istället de nya bestämmelserna tillämpas. 

 

KARIN ÅSTRÖM IKO 

Benjamin Yousefi 
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BILAGA 1 ARKIVRÄTTSLIGA KRAV FÖR OLIKA FALL 

I denna bilaga finns allmänna och särskilda arkivrättsliga krav som utgår från och kan 

avgränsa och precisera de tekniska kraven i 2021:X, varför dessa författningar ska tillämpas 

tillsammans. 

1.1. Allmänna arkivrättsliga krav 

1.1.1. Allmänna handlingar med bilder 

För en allmän handling med bilder gäller kraven för sådana former och funktioner i RA-FS 

2021:X med undantag för att krav som ”bör inte” ska tolkas som ”får inte”. Av betydelse är 

att bilder framställs utan komprimering eller med förlustfri komprimering. Metadata ska följa 

MIX. 

 

För fall en verksamhet redan använder materiel och metoder för att framställa allmänna 

handlingar i tekniska skick som CALS och TIFF/IT får verksamheten emellertid fortsätta med 

det. Verksamheten ska däremot planera att övergå till andra materiel och metoder som numera 

föreskrivs som mer lämpliga. 

 

För fall bilder representerar texter ska dessa bilder göras till maskinläsbar text. Till exempel, 

skannade kontorsdokument. 

1.1.2. Allmänna handlingar med databaser eller datatuppsättningar 

För en allmän handling med databaser eller datatuppsättningar gäller kraven för sådana 

former och funktioner i RA-FS 2021:X med följande kompletterande krav. 

 

– För framställning av allmänna handlingar som register eller andra förteckningar och listor 

över uppgifter vars datatyper, relationer och möjliga sammanställningar är begränsade till 

vad som framgår av huvudkolumner och -rader ska det tekniska skicket vara i 

o FLF eller DSV, men inte CSV eller TSV, i teckenkodningen ISO 8859-1 enligt 

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (sekventiella filer) och 

Mall_sekventiella_filer_2012.xlsx. 

– För framställning av allmänna handlingar som relationsdatabaser eller för avställning 

(export) av relationsdatabaser för en relationsdatabashanterare får det tekniska skicket 

vara i 

o en varians av SQL efter specifik överenskommelse med arkivmyndigheten. 

– För framställning av allmänna handlingar för avställning (export) av relationsdatabaser i 

textformat får det tekniska skicket vara i 

o FLF eller DSV, men inte CSV eller TSV, i teckenkodningen ISO 8859-1 enligt 

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (sekventiella filer) och 

Mall_sekventiella_filer_2012.xlsx. 

o FGS Databas, eller 

o XML enligt Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) och 

Mall.xml-2012.xlsx, och vad som i övrigt gäller för informationsformat. 

 

Databaser ska vara dokumenterade. Dokumentationen ska innefatta: 
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– Ett diagram över relationerna i ett databasschema. Till exempel, ett ER-diagram (eng. 

Entity Relationship diagram). 

– Avsedda, om inte samtliga möjliga, databasfrågor till databasen för sökning och 

sammanställning. 

Allmänna råd. Vad som krävs av dokumentation framgår av RA-FS 2009:1, och är även 

beskriven i Anvisning för dokumentation av elektroniska handlingar inför överlämnande 

till Riksarkivet. 

1.1.3. Allmänna handlingar med datafiler 

För allmänna handlingar med datafiler gäller följande. 

 

– Filnamnet, tillsammans med dess sökväg innefattat eventuell inledande enhetsbokstav på 

tre tecken (x:\), ska vara begränsat till maximalt 255 tecken. 

– I filnamnet får punkt endast förekomma som skiljetecken för att signalera avgränsningen 

till filändelsen. 

– Det ska av filnamnet framgå de lagrade format som är av betydelse. Till exempel, 

filformatet, och omslutna bild-, ljud-, video- eller textformat. Om det inte av 

specifikationen till formatet framgår någon beteckning för formatet får filnamnet namnges 

efter beteckningarna i Bilaga 1 till RA-FS 2021:X. För fall beteckningar använder tecken 

som inte är tillåtna i ett filnamn ska dessa omvandlas till tillåtna former enligt de regler 

som gäller för arkivet. 

Allmänna råd. Filnamnet på en datafil innefattar filändelser, vilket avser vanligtvis allt 

efter den sista punkten i filnamnet. Det lämnas öppet för verksamheten att namnge 

filnamn och filändelser efter behov och krav. Till exempel: 

– anteckningar_utf8.txt 

– arkivformat_deflate.zip 

– arkivformat_tar.bzip2 

– arkivpaket_rafgs3.xml 

– bild_dct.tiff 

– certifikat_pkcs7.crt 

– dokument_docx.a1a.pdf 

– film_h264_aac.mp4 

– geodata_gml.xml 

– musik_flac.mkv 

1.1.4. Allmänna handlingar med informationsformat 

För en allmän handling med informationsformat som är ett mellanled i att framställa andra 

former och funktioner av handlingen ska allt bevaras som krävs för det tekniska skicket att 

framställa sådana former och funktioner. Till exempel, dataschema, formatmallar, stilmallar. 

 

För en allmän handling med informationsformat som är ett slutligt led ska allt bevaras för att 

tolka och förstå informationsformatet, särskilt syntaxen, syntaktiska element, och semantiken. 

Därutöver bör även dokumenteras avsedda användningar av handlingen, och hur sådana kan 

implementeras. 
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1.1.5. Allmänna handlingar med kalkylblad 

För en allmän handling med kalkylblad gäller kraven för kontorsdokument i form och 

funktion av informationsformat eller organisering och sammanställning i RA-FS 2021:X med 

följande kompletterande krav. 

 

– För kalkylblad som endast är en sammanställning av tabulär data utan formler ska det 

tekniska skicket vara i DSV och får inte vara i FLF. 

– För kalkylblad vars visuella återgivning är av betydelse ska handlingen även framställas 

som PDF/A-1 ”a” eller PDF/A-2 eller -3 nivå ”a” eller ”u”. PDF/A-3 får endast användas 

om specifik dokumentation ska bifogas. Till exempel, formler. 

 

Om det finns formler i kalkylblad ska dessa bevaras antingen som: 

 

– Text i fälten istället för de resulterande beräkningarna. Till exempel, "=1+1" istället för 2. 

– Text i anslutning till kalkylbladet. Till exempel, en förteckning över formler i 

kalkylbladet. Av betydelse är att det framgår vilka blad och fält som formlerna tillhör. 

– XML extraherat från ODS eller XLSX efter specifik överenskommelse med 

arkivmyndigheten. Dessa XML-filer får bifogas PDF/A-3. 

1.1.6. Allmänna handlingar med ljud 

För en allmän handling med ljud ska det tekniska skicket vara enligt RA-FS 2021:X utan 

komprimering i PCM eller LPCM, eller med förlustfri komprimering i FLAC, i filformatet 

BW64, BWF, Matroska, eller WAV respektive FLAC eller Matroska. Av betydelse är att ljud 

framställs utan komprimering eller med förlustfri komprimering. Metadata ska följa 

EBUCore. 

 

För krav på ljudfångst ska alla ”bör inte” tolkas som ”får inte”, och följande kompletterande 

krav gäller för analoga handlingar: 

 

– Minimum samplingsfrekvens 48 kHz 

– Rekommenderat samplingsfrekvens 96 kHz 

– Bitdjup 24-bit 

1.1.7. Allmänna handlingar med program 

För en allmän handling med program ska källkoden till programmet vara licenserat med ”GPL 

v3 eller senare” och ”MPL v2 eller senare”. 

1.1.8. Allmänna handlingar med text 

För en allmän handling med text ska det tekniska skicket vara enligt RA-FS 2021:X i UTF-8. 

För övriga krav ska ”bör inte” tolkas som ”får inte”. Tillåtna kodpunkter i Unicode: 

 

1. U+0000..U+007F       (Latin, grundläggande) 

2. U+0080..U+00FF       (Latin-1, kompletterande) 

3. U+0100..U+017F       (Latin, utökad-A) 
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4. U+0590..U+05FF, U+FB1D..U+FB4F  (Hebreiska) 

5. U+1D800..U+1DAAF      (Sutton teckenskrift) 

 

Andra kodpunkter är endast tillåtna om det framkommer av särskilda krav. 

 

– Den första punkten omfattar hela ASCII 7-bit, medan den andra punkten omfattar samma 

tecken som ISO-8859-1 i spännvidden 0x80-0xFF. Dessa två första punkter ska täcka de 

finska och svenska skriftspråken. 

– Den tredje punkten kompletterar nödvändiga tecken för det meänkieliska skriftspråket š, 

det romerska skriftspråket č, ž, š, och det samiska skriftspråket č, đ, ŋ, š, ŧ, ž. 

– Den fjärde punkten kompletterar nödvändiga tecken för det hebreiska skriftspråket, första 

spännvidden omfattar tecken för jiddisch ײ, ױ, װ, medan den andra spännvidden omfattar 

ligaturer. 

– De första till fjärde punkterna tillsammans bör omfatta de flesta, om inte alla, skriftspråk 

inom den Europeiska unionen. 

– Den femte punkten omfattar ett skriftspråk med nödvändiga tecken för att representera 

teckenspråk. 

1.1.9. Allmänna handlingar med underskrifter 

För en allmän handling med underskrifter gäller kraven för sådana former och funktioner i 

RA-FS 2021:X med följande kompletterande krav. 

 

För allmänna handlingar med underskrifter som endast är urskiljbara i bild och text gäller vad 

som sagts om allmänna handlingar med bild respektive text. Till exempel, utställaren 

framkommer i löpande text eller metadata, eller i en handskriven underskrift fångat på bild, 

eller med pekdon på en platta. 

 

För allmänna handlingar med underskrifter som är urskiljbara och, eller kan spåras till en 

anordning och, eller en person gäller kraven i RA-FS 2009:1. Till exempel, ett användarkonto, 

ett certifikat, en e-postadress, ett telefonnummer. Av betydelse för dessa fall är att föra loggar 

till program och föra dokumentation. 

Allmänna råd. Loggar till program som kan vara av betydelse är verksamhetens 

användning och hantering av allmänna handlingar med underskrifter. Till exempel, datum 

och tid på vem som har använt, skapat eller ändrat handlingarna, vad som har skapats 

eller ändrats, och varför. Dokumentation som kan vara av betydelse är dels 

verksamhetens rutiner och policy för hur en anordning har kopplats till en underskrift, 

och hur en person har kopplats till en anordning, dels verksamhetens information om 

personen som är kopplad till anordningen, dels verksamhetens val av tillitsmodell för att 

falsifiera eller verifiera information om kopplingarna. 

För allmänna handlingar med underskrifter som är urskiljbara och som kan spåras till en 

anordning och person genom en kontrollfunktion kopplat till ett innehåll som kan bekräftas 

vara oförändrat sedan framställning gäller kraven för sådana former och funktioner i RA-FS 

2021:X med följande kompletterande krav. 

 

För fall underskriften inte ska gallras, ska bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas 

till arkivmyndigheten, ska i ett och samma tekniska skick omslutas alla format som använts 
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för att åtminstone en gång ha tekniskt kontrollerat underskriften (validering). Av betydelse för 

dessa fall är särskilt: 

 

– Det innehåll som är föremål för underskriften. 

– Den krypterade hashvärdet av innehållet (digital signatur). 

– Certifikatet för att kontrollera den digitala signaturen (utställarens certifikat). 

– Certifikaten för att kontrollera utställarens certifikat (certifikatkedjan). 

– Spärrlistor och, eller svar från OCSP. 

– Utfallet av valideringen. 

 

För fall det förekommer gemensamma certifikat till flera andra certifikat kan en verksamhet 

lagra dessa gemensamma certifikat separat och länka till dem i de andra certifikaten under 

förutsättning att dokumentation förs dels om organiseringen av certifikaten, dels om hur 

samtliga certifikat kan sammanställas tillsammans. 

 

Efter att en underskrift bekräftats vara äkta, men innan sådana kontroller inte längre kan 

utföras och den allmänna handlingen fortfarande inte har överlämnats till arkivmyndigheten, 

ska den allmänna handlingen bestyrkas. För bestyrkande gäller vad som har sagts om 

underskrifter som är urskiljbara och som kan spåras till en anordning och person genom en 

kontrollfunktion kopplat till ett innehåll som kan bekräftas vara oförändrat sedan 

framställning. Uppmärksamma därför att även ett bestyrkande kan behöva bestyrkas, varför 

samma krav även gäller för sådana fall (rekursivt bestyrkande). 

1.1.10. Allmänna handlingar med video 

För en allmän handling med video bör det tekniska skicket vara enligt RA-FS 2021:X med 

förlustfri komprimering i FFV1, och i filformatet Matroska. Av betydelse är att video 

framställs utan komprimering eller med förlustfri komprimering. Metadata ska följa 

EBUCore. För ljud i video gäller vad som har sagts om Allmänna handlingar med ljud. 

 

För krav på videofångst ska ”bör inte” tolkas som ”får inte”, och följande kompletterande 

krav gäller för analoga handlingar: 

 

– Bildrutor 25 per sekund 

– Bitdjup 10-bit 

– Färgrymd YUV 

– Kroma subsampling 4:2:2 

– Ljud i minst samplingsfrekvens 48 kHz och bitdjup 16-bit 

– Videostandard PAL 

1.1.11. Allmänna handlingar med webbsidor 

För en allmän handling med webbsidor gäller kraven för sådana former och funktioner i RA-

FS 2021:X med följande kompletterande krav.  
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– För framställning av allmänna handlingar som webbsidor ska följas Vägledningen för 

webbutveckling (VW). 

– För framställning av allmänna handlingar för avställning av webbsidor ska det tekniska 

skicket vara i HTML enligt Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser och 

Mall.webbleverans-2010.xls. 

– Webbsidor får inte organiseras och sammanställas i WARC. 

1.2. Särskilda arkivrättsliga krav 

1.2.1. Allmänna handlingar inom administration, handel, och industri 

1.2.1.1. Offentliggörande av års- och koncernredovisningar 

En allmän handling för offentliggörande av års- och koncernredovisningar ska ha ett tekniskt 

skick enligt RA-FS 2021:X i ZIP som kan innesluta följande dokument: 

 

– Offentliggörande av års- och koncernredovisningar i iXBRL. 

– Revisionsberättelse i iXBRL. 

– Anpassade eller utökade taxonomier från ESEF, LEI och IFRS, i XBRL. 

– Taxonomi för revisionsberättelse i XBRL. 

– Stilmallar i CSS. 

 

För fall det förekommer gemensamma taxonomier till flera offentliggöranden av års- och 

koncernredovisningar kan en verksamhet lagra dessa taxonomier separat och länka till dem i 

redovisningen under förutsättning att dokumentation förs dels om organiseringen av 

handlingarna, dels om hur varje handling kan sammanställas med taxonomierna. 

 

Unionsrättsliga krav på arkiveringen av iXBRL och XBRL framgår av Bilaga IV till 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 av den 17 december 2018 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska 

tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat. 

1.2.2. Allmänna handlingar inom byggnadskonstruktion och infrastruktur 

1.2.2.1. Modeller för byggnationer 

En allmän handling för modellering av information inom bygg, förkortat på engelska som 

BIM (eng. Building Information Modeling), för anläggnings- och byggbranschen ska ha ett 

tekniskt skick enligt RA-FS 2021:X i 

 

– IFC-SPF eller IFC-XML, och 

– vilka får inneslutas i ZIP, och därmed får benämningen IFC-ZIP. 
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1.2.3. Allmänna handlingar inom offentlig verksamhet 

1.2.3.1. Arkivredovisning 

En allmän handling för arkivredovisning i en verksamhet ska ha ett tekniskt skick enligt RA-

FS 2021:X i RAFGS4 (allmänna arkivschemat) eller RAFGS5 (verksamhetsbaserad 

arkivredovisning). 

1.2.3.2. Personal 

En allmän handling för information om personal i en verksamhet ska ha ett tekniskt skick 

enligt RA-FS 2021:X i RAFGS2. 

1.2.3.3. Ärendehantering 

En allmän handling för information om ärendehantering i en verksamhet ska ha ett tekniskt 

skick enligt RA-FS 2021:X i RAFGS3. 

1.2.3.4. Överlämnande av allmänna handlingar till arkivmyndighet 

Allmänna handlingar ska organiseras och sammanställas i ett tekniskt skick enligt RA-FS 

2021:X i RAFGS1. 
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INLEDNING 

Översikt 

SAMMANFATTNING 

Författningskommentarer till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid fram-
ställning av elektroniska handlingar, informellt förkortat som TeK, avser dels att redogöra för bakom-
liggande resonemang till författningen, dels att vara ett referensverk för specifikationer. Författningen 
innehåller föreskrifter som reglerar tekniska krav på materiel och metoder för att framställa elektroni-
ska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet. Det vill säga, att handlingar är eller har 
förutsättningar för att bli arkivbeständiga. 

Författningen TeK avser att reglera vad som är lämpligt för beständighet i allmänhet. Detta bedöms 
utifrån kriterier för vad som krävs för att med tiden koda och avkoda ett format. Vad som krävs av 
en arkivmyndighet för att koda eller avkoda ett format bestäms utifrån deras förutsättningar och 
omständigheter och regleras av deras föreskrifter. Till exempel, för Riksarkivet regleras detta i författ-
ningen ArK, vilket är en informell förkortning för Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv-
rättsliga krav vid framställningen av allmänna handlingar. 

Författningen ArK omfattar sådana elektroniska handlingar som blir allmänna vid framställning eller 
kan bli allmänna efter framställning, och som ska eller kan komma att bevaras för all framtid, och 
eventuellt överlämnas till Riksarkivet. Andra arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, 
måste på samma sätt ta fram egna föreskrifter, och eventuella kommentarer till dem, för vad som 
ska gälla för allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid, och eventuellt överlämnas till dem. 

AVSNITT OCH LÄSANVISNINGAR 

Författningskommentarerna är inte avsedda att läsas i följd, och bör i stället läsas i urval vid behov 
att närmare förstå delar av författningen. Till exempel, frågor om en bestämmelse eller tekniskt krav. 
Det är därför rekommenderat att orientera sig i författningskommentarerna utifrån innehållsförteck-
ningen eller ”bokmärkena” till avsnitten. 

Kommentarerna till författningen är fördelade över tre avsnitt. Detta inledande avsnitt, det andra 
avsnittet med kommentarer till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid fram-
ställning av elektroniska handlingar och sista avsnittet med kommentarer till Bilagor till författningen. 
Det finns sedan Bilagor till författningskommentarerna. 

‒ Det första avsnittet beskriver författningskommentarernas Bakgrund, Syfte och metod, Styrande 
principer och Källunderlag. 

‒ Det andra avsnittet omfattar kommentarer till föreskrifterna i författningen. 

‒ Det tredje avsnittet utgörs av tre bilagor. 
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o Bilaga 1 Specifikationer och referensimplementeringar består av ett stort antal underavsnitt. 
De första sju avsnitten avser ett antal kommentarer Om beteckningar, Om referensimplemen-
teringar, Om specifikationer, Om standarder, Om interoperabilitet, Om öppenhet. Övriga 
underavsnitt är en sammanställning och organisering av alla specifikationer och referensimple-
menteringar som har påträffats, den utredning som gjorts av dem och eventuella kommentarer 
till dem. Avsnitten om specifikationer bör ses endast som en sökväg för fall läsaren söker efter 
ett specifikt format. I sådana fall bör det vara mer praktiskt att använda en sökfunktion för att 
hitta nyckelord. Läsare bör annars utgå från bilaga 2 och 3 som sökvägar till bilaga 1. 

o Bilaga 2 Metoder för teknisk kontroll består av ett inledande underavsnitt Om beteckningar. 
Övriga underavsnitt är en organisering av specifikationer från bilaga 1 som omfattar metoder 
för teknisk kontroll efter allmänna och särskilda krav för olika fall. Det finns en kortare utredning 
om kontroll av Tillgänglighet. 

o Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall organiserar specifikationer från bilaga 1 efter allmänna och 
särskilda krav för olika fall. Bilagan innehåller även flertal utredningar av och kommentarer till 
vissa fall. Till exempel, Informationssäkerhet, Implementering, Komprimering, Licenser och 
patent, Om att förvalta program, Bildfångst, Informationsformat, Ljudfångst, Videofångst, Off-
entliga nättjänster. 

‒ Bilaga 1 Språkliga konventioner till författningskommentarerna är en sammanställning och organi-
sering av begrepp och termer inom tillämpningsområdet. 

VISUELLA SIGNALER 

Text som är understruken i svart signalerar en intern länk i dokumentet. Dessa länkar, beroende på 
programmet som återger dokument, antingen är direkt klickbara eller kan aktiveras genom att hålla 
ner en kompletterande tangent. Till exempel, Ctrl. Detsamma gäller för externa länkar i dokument-

et, vilka utmärker sig genom att dels vara i färg, dels alltid ange protokollet för länken. Till exempel, 
HTTP eller HTTPS. Ett vanligt kortkommando för att navigera tillbaka till den platsen i dokumentet 
innan den interna länken aktiverades är Alt + Vänsterpil. 

Dokumentets avsnitt ska i en PDF-läsare representeras som ”bokmärken”.1 Det rekommenderas att 
använda dessa ”bokmärken” för att underlätta orientering och navigering i dokumentet. 

Bakgrund 
Underlaget för denna författning kan spåras tillbaka till ArkivE som sedan 2010 varit ett paraply-
projekt inom Riksarkivet för frågor som berör e-förvaltning och utveckling. Under år 2013 påbörjades 
ett antal delprojekt i ArkivE om format för kontorsdokument, elektroniska ljud- och bildupptagningar, 
och elektroniska [underskrifter], vilka formellt avslutades 2013-2014 (Dnr RA 20-2013/1154). Dessa 
tre projekt benämndes i senare arbeten ArkivE 1.0. 

Projektet ArkivE 2.0 är den informella benämningen för ArkivE – Grundprinciper för val av format 
(Dnr RA 20-2015/3853). Under projektet ArkivE 2.0 samlades och konsoliderades, förutom resultatet 

                                                
1  Till exempel, i Adobe Acrobat Reader DC aktivera bokmärken genom menyn "Visa, Visa/Dölj, Navigeringsrut-

or, Bokmärken". 
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från ArkivE 1.0 och andra interna arbeten inom Riksarkivet, underlag från nationella och internation-
ella arbeten om format. 

Projektet analyserade, bland annat, källunderlag från DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation), 

DIANA (Digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet), Digisam, Europeiska kommissionen (EIF, 

ICT, CAMSS, Standardisering), E-delegationen, InterPares, Kammarkollegiet, LDB-centrum, Library of Congress, 

TAM-Arkiv. 

ArkivE 2.0 pågick samtidigt som projektet Preforma (dnr RA 05-2013-2489), vilka delade erfarenhe-
ter och resultat. ArkivE 2.0 avslutades formellt mot slutet av år 2017. 

Preforma var ett förkommersiellt upphandlingsprojekt (eng. Pre-Commercial Precurement project) med Riksarkivet 

som koordinator. Syftet med projektet var att bemöta utmaningen med att objektivt kontrollera om implementeringen 

av en specifikation för ett format överensstämmer med specifikationen. Projektet var begränsat till en par centrala 

specifikationer inom området bild (TIFF), text (PDF/A) och video (Matroska, FFV1, LPCM). I uppdraget ingick även 

att utveckla program för att kontrollera implementeringar av valda specifikationer. Resultatet av projektet återfinns på 

http://www.preforma-project.eu/ (20190313). 

Under början av år 2018 utfärdades ett direktiv för att realisera resultatet av ArkivE 2.0 i ett nytt 
projekt som fick benämningen FormatE (RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018/791). FormatE 
skulle kontextualisera grundprinciperna för val av format 

‒ i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för 

o att framställa, återge och kontrollera elektroniska handlingar i ett visst tekniskt skick, 

o att utöva tillsyn, ge rådgivning och överföra elektroniska handlingar till arkivmyndighet eller 
motsvarande ansvarig för omhändertagandet av allmänna handlingar, 

o att elektronisk arkivera elektroniska handlingar. 

FÖRÄNDRINGAR FRÅN OCH MED VERSION 0.5 

Författningskommentarerna var ursprungligt skrivna i anslutning till författningstexten. Från och med 
utkast #5 (v0.5) framställdes alla författningskommentarer i ett nytt och eget dokument. Detta möjlig-
gjorde att författningskommentarerna kunde få mer detaljerade underavsnitt och texter markeras 
med nothänvisningar. Tidigare skriven text har omorganiserats i nya avsnitt och underavsnitt. Däre-
mot har nothänvisningar som inte angetts innan version 0.5 inte tillförts med hänsyn till den arbets-
insats som krävs för att åter koppla ihop texten med använt källunderlag. 

Syfte och metod 
Syftet med dessa kommentarer är att ge en fördjupad kunskap om författningen; dess sammanhang, 
bakgrund och historik, det regelverk föreskrifterna konstruerar, skälen till föreskrifterna, tillämpning 
av dem och deras konsekvenser. Den första upplagan av författningskommentarerna ska främst 
redogöra för strukturen och resonemangen bakom föreskrifterna. Senare revideringar är planerade 
att ta upp de frågor som kan uppstå kring tolkningen och tillämpningen av denna författning. På sikt 
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ska författningskommentarerna bli en dokumentation av skälen till utformningen av författningen och 
underlätta framtida arbeten med den. 

AVGRÄNSNING 

Författningskommentarer omfattar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid 
framställning av elektroniska handlingar. Författningskommentarer till en författning är vägledande 
för tolkningen av en författning, och utgör inte tvingande regler. 

Författningskommentarerna ska på ett fördjupande sätt förklara bakgrund och sammanhang, och är 
inte avsedda att vara pedagogiska. Det kommer att ges ut särskilda pedagogiska vägledningar som 
ska ge en översiktlig förståelse (introducerande), hur man stegvis hanterar ett konkret problem 
(handledande), sammanställning av fakta (refererande). I författningskommentarerna ska inte heller 
utredas de kostnadsmässiga eller de andra konsekvenserna med författningen, vilka istället återfinns 
i Konsekvensutredningen. 

STYRANDE PRINCIPER 

En central styrande princip vid framtagandet av författningen har varit att avgränsa och precisera  
tillämpningsområdet till ett datatekniskt perspektiv. Förenklat beskrivet är författningens kärna (1) 
kodning av information (handling) till data (2) som lagras som ett eller flera format vid en tidpunkt, 
och (3) avkodningen av data tillbaka till information som ska vara i samma form och med samma 
funktion som vid tidpunkten för kodning. Vad som sedan händer med framställda elektroniska hand-
lingar faller i huvudsak utanför författningens tillämpningsområde; frågor om användningen och han-
teringen av elektroniska handlingar, allmänna handlingar och arkivhandlingar. 

EXEMPEL. Användningen och hanteringen av handlingar kan omfatta olika delar av arkivvården. Till exempel, dels 

formerna för avgränsning och organisering av allmänna handlingar vid arkivbildningen, och klassificeringen, beskriv-

ningen och förteckningen av dem (arkivredovisningen), dels skydd av arkiven, dels gallring, dels regelbunden kontroll, 

tillförande av metadata, och konvertering (strategier för bevarandet). Se vidare skälen till 1 kapitlet 4 §. 

En annan bakomliggande tanke med denna författning är att de tekniska kraven ska fungera som 
beståndsdelar som kan kombineras liknande ”byggklossar”, ”moduler” eller ”komponenter”. En verk-
samhet ska kunna välja tekniska krav som är mest lämpliga med hänsyn till förutsättningarna och 
omständigheterna i det enskilda fallet. Till exempel, verksamhetens ekonomi, personal, program, typ 
av ärenden. Det kan jämföras med Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler där det inte finns ett 
förbestämt objekt; verksamheter kan bygga sina arkivlokaler inom ramen för föreskrivna tekniska 
krav. På samma sätt finns inte alltid ett generellt tillämpligt ”arkivformat”, och en verksamhet måste 
bedöma vilka kombinationer av tekniska krav som för olika fall uppfyller de behov verksamheten har 
och de krav som ställs för de ändamål som ska uppnås i det enskilda fallet. 
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KÄLLUNDERLAG 

Författningen och författningskommentarerna är utformade i enlighet med det styrande underlaget i 
Tabell 1, och eventuella avvikelser ska uttryckligen vara motivera. I de fall läsaren identifierar avvikel-
ser från riktlinjer och det saknas en motivering för avvikelsen, eller motiveringen uppfattas som brist-
fällig, skicka gärna ett inlägg till FormatE@Riksarkivet.SE. 

Tabell 1 Förteckning över styrande underlag som är av betydelse främst för att skriva en konsekvensutredning. Underlaget 

är ordnat efter senaste publicerat datum. 

# Dokument Avgränsning Krav 

1.  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kapitlet om handlingar och allmänna handling-
ar 

Tvingande 

2.  Arkivlag (1990:782) 1-10 §§ grundläggande generella arkivrättsliga 
regler 

Tvingande 

3.  Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till be-
slut om vissa föreskrifter 

 Tvingande 

4.  Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av ytt-
rande från Regelrådet 

 Tvingande 

5.  Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet 5 § Tvingande 

6.  Arkivförordning (1991:446) 2, 3, 4, 11 och 12 §§ bemyndigande för Riksarki-
vet att utfärda rättsregler 

Legalitets-
principen 

7.  Riktlinjer för normeringsråd för RA-FS och RA-MS  Tvingande 

8.  Riktlinjer för beredning av Riksarkivets föreskrifter   Tvingande 

9.  Riksarkivets föreskriftsarbete  Tvingande 

10.  Ds 2014:1 Gröna boken – Riktlinjer för författningsskrivning  Tvingande 

11.  Ds 2009:38 Myndigheternas skrivregler (u. 7)  Vägledande 

12.  Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter – Handbok i författ-
ningsskrivning 

 Vägledande 

13.  SB PM 2011:1 Svarta listan – Ord och fraser som kan ersätt-
as i författningsspråk 

 Vägledande 

14.  SB PM 1994:4 Några riktlinjer för författningsspråket  Vägledande 

15.  Statsrådsberedningen PM 1995:2 (r19980630) Att styra ge-
nom regler? – Checklista för regelgivare 

 Vägledande 

16.  Spri rapport (nr 481) Metoder och principer i terminologi-
arbetet 

 Vägledande 

17.  TNC Terminologins terminologi  Vägledande 

 

mailto:FormatE@Riksarkivet.SE
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RIKSARKIVETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA 
RÅD OM TEKNISKA KRAV VID FRAMSTÄLLNING 
AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

Om rubriken till författningen 
Den informella fullständiga rubriken för författningen är tekniska krav på materiel och metoder med 
hänsyn till behovet av beständighet vid framställning av handlingar representerade med digitalteknik. 

Medan den informella rubriken är mer teknisk och juridisk beskrivande finns anledning att överväga 
en formulering som är mer igenkännlig och praktisk för alla Målgrupper som berörs av denna för-
fattning. Användningen av elektronisk avviker från tryckfrihetsförordningen upptagning, och den före-
gående RA-FS 2009:2, upptagningar för automatiserad behandling. Uttrycket elektronisk förekom-
mer däremot inom såväl svensk rätt som unionsrätt med liknande, om inte samma, betydelse. For-
muleringen har fått företräde endast för att rubriken ska bli kort och läsvänlig. 

OM SKILLNADEN MELLAN DIGITAL OCH ELEKTRONISK 

Inledningsvis kan hänvisas till Svenska datatermgruppens definitioner av digital och elektronisk, 

‒ digital som anger värden med hjälp av sifferuttryck (stegvisa, s.k. diskreta, värden), 

‒ elektronisk som avser eller utnyttjar joners eller elektroners rörelse i vakuum, gas eller halvledare, 

och deras kommentar från år 2012 till båda definitionerna (kursivering i ursprunglig text).2 

Vi rekommenderar att elektronisk används när man mer allmänt vill benämna teknik eller 

överföring som har skett med datorstöd eller någon annan form av elektronisk utrustning, som i 

elektroniskt dokument, elektronisk signatur, elektronisk handel, elektronisk post. 

Vi anser att digital hör hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras. 

Man säger inte att disketter och dvd-skivor är elektroniska, utan att de är magnetiska respektive 

optiska, men det som lagras är digitala data. Elektroniska system bygger i regel på lagrade 

digitala data, men för det behöver de alltså inte nödvändigtvis kallas digitala system. 

Digital och elektronisk används i dag (2012) ofta onyanserat och ibland synonymt, t.ex. i 

sammanhang som rör signaturer, handlingar och urkunder. Framför allt används digital oprecist 

med allmän syftning på datorer och internet, t.ex. i uttryck som digital agenda, digital 

delaktighet, digitalisering (ökad användning av datorer och internet). 

Skillnaden mellan digital och analog blir tydlig när det gäller olika mätinstrument. En digital 

termometer visar temperaturen direkt med siffror, medan en analog termometer visar den med 

                                                
2  http://dataterm.termado.net/ (20181219) 

http://dataterm.termado.net/
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visare, stapel eller liknande. (Ett exempel på ett annat analogt instrument är den typiska 

hastighetsmätaren i en bil.) Nu för tiden är emellertid analoga mätinstrument ofta även 

elektroniska eftersom elektronik ingår i de flesta. 

Det kan konstateras att inte mycket har förändrats sedan 2012 fram tills nu när denna text skrivs år 
2018-2021. 

OM RUBRIKENS RELATION TILL 2 § OCH 11 § ARKIVFÖRORDNINGEN 

Skillnaden mellan digital och elektronisk tolkas sammanfalla med bemyndigandena i 2 § respektive 
11 § arkivförordningen. Det vill säga, framställning respektive användning och hantering. Tillämp-
ningsområdet för denna författning är den digitaltekniska representationen och lagringen av hand-
lingar. Användning och hantering i dagsläget sker vanligtvis med elektroniska hjälpmedel, men kan 
ske med annan teknik. Till exempel, lagring av data med magnetisk och optisk teknik. Jämför skill-
naderna med dels analoga handlingar, vilka kan tillämpa elektronisk teknik för användning och han-
tering, dels digital representation, vilken kan ta form med olika tekniska metoder, däribland analog-
teknik såväl som digitalteknik. 

Det finns därför anledning att använda termen digitaltekniska för handlingar som framställs med 
digitaltekniska materiel och metoder, medan termen elektronisk för deras användning och hantering. 
Termen digitaltekniska handlingar i detta sammanhang skulle alltså betona att allt i författningens 
tillämpningsområde ytterst är diskreta värden i binära tillstånd, vilka konceptuellt representerar som 
antingen program eller format. En sådan distinktion skulle även signalera till mottagaren att det finns 
en skillnad mellan dessa föreskrifter om format och föreskrifter om elektronisk arkivering, vilka alltså 
avser olika tillämpningsområden. Den närmast korrekta fullständiga rubriken bör därför vara tekniska 
krav på materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet vid framställning av handlin-
gar representerade med digitalteknik. 

OM RIKSARKIVETS BEMYNDIGANDE 

Riksarkivets bemyndigande berörs mer djupgående i konsekvensutredningen. I detta avsnitt berörs 
bemyndigandet kortfattat. Den yttersta grunden för Riksarkivets föreskrifter är Sveriges grundlagar. 
Av översiktlig betydelse här är legalitetsprincipen i 1 kapitlet 1 § tredje stycket och rätten att utöva 
normgivningsmakten i 8 kapitlet regeringsformen (1974:153). Riksarkivets bemyndigande att utge 
föreskrifter i tillämpningsområdet grundar sig i arkivförordningens allmänna bestämmelser (§ 1 - 7d). 
Arkivförordningen har utfärdats av regeringen med stöd av arkivlagen (1990:782) som i sin tur grund-
ar sig i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Av arkivförordningens nuvarande lydelse framgår att 

2 §   Riksarkivet får, om regeringen inte föreskriver annat, meddela föreskrifter om 

   1. godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel, 

   2. vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av 

beständighet. 

Det finns två begränsningar i bemyndigandet. För det första kan Riksarkivet inte med stöd av 
2 § andra punkten arkivförordningen reglera att särskilda materiel och metoder ska användas. Det 
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tillfaller varje verksamhet att bedöma vilka materiel och metoder som ska användas i enskilda fall. 
Riksarkivet kan med bemyndigandet endast föreskriva vilka materiel och metoder som i olika fall 
uppfyller tekniska krav för att framställa beständiga elektroniska handlingar. Det vill säga, att Riks-
arkivet är bemyndigad att utfärda verkställighetsföreskrifter. Att verksamheter sedan ska välja dessa 
föreskrivna materiel och metoder i tillämpliga fall med hänsyn till behovet av arkivbeständighet fram-
går av 5 § 2 arkivlagen (1990:782). 

Gränsdragningen är inte alltid enkel att dra. Skrivningen och läsningen av kraven måste ske med 
betänksamhet. Till exempel, Riksarkivet kan inte föreskriva att en förlustfri komprimering ska använ-
das, men Riksarkivet kan ställa krav på att en komprimering ska vara förlustfri. Om en verksamhet 
framställer bilder kan Riksarkivet däremot föreskriva att bilderna ska vara komprimerade. De tekni-
ska kraven är alltså indirekt relativa till vad som ska göras. En enkel men hjälpsam tumregel är att 
Riksarkivet kan föreskriva om obligatoriska (”ska”) krav i förhållande till det tekniska skicket (ska ha), 
men inte i förhållandet till det enskilda fallet (ska använda). 

Jämför 11 § i samma förordning som bemyndigar Riksarkivet att utfärda föreskrifter dels om användande av skriv-

materiel och förvaringsmedel, dels om hantering av allmänna handlingar i statliga myndigheters arkiv. 

Den andra begränsningen som ska uppmärksammas är att Riksarkivet kan endast meddela före-
skrifter och inte fatta beslut med stöd av 2 § andra punkten arkivförordningen. Föreskrifter är gene-
rellt tillämpliga för alla verksamheter, och kan inte vara riktade mot en verksamhet eller vissa verk-
samheter. 

Jämför bilaga 2 till författningssamlingsförordning (1976:725) som medger Riksarkivet att kungöra författningar på 

annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen. Medgivandet gäller tills vidare och 

endast för föreskrifter om gallring och annan arkivhantering som avser en viss myndighet eller myndighetskategori 

(Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering). 

1 kap. Omfattning, avgränsning och tillämpningsområde 
Kapitlet redogör för vilka som omfattas av föreskrifterna, vad föreskrifterna reglerar och inte reglerar, 
och när föreskrifterna gäller. 

1 § (OMFATTNING) 

1. OM SAMBANDET MELLAN BESTÄNDIGHET OCH ARKIVBESTÄNDIGHET 

Att en elektronisk handling är beständigt kan medföra att den även blir arkivbeständig men det är 
inte nödvändigt eller tillräckligt. Motsatsvis antyder en elektronisk handling som är arkivbeständig att 
den är beständig, men det är inte heller nödvändigt eller tillräckligt.  Det finns således inte ett rättsligt 
orsakssamband mellan beständighet och arkivbeständighet. En elektronisk handling kan uppfylla de 
tekniska kraven i denna författning, men fortfarande inte vara arkivbeständig, och tvärtom.3 

                                                
3  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.1.1.2) Förutsättningar saknas för arkivbeständighet. 
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Sambandet kan uppfattas som motsägande. Den elektroniska handlingens beständighet ska förstås 
som tekniska krav (empiri), medan arkivbeständighet som arkivrättsliga krav. De tekniska kraven 
underlättar att förverkliga de arkivrättsliga kraven men en arkivmyndighet eller annan med motsvar-
ande ansvar kan med stöd av sitt bemyndigande bedöma antingen 

‒ att de tekniska kraven inte är nödvändiga eftersom de allmänna handlingarna framställs med 
materiel och metoder eller används och hanteras på ett sådant sätt som är arkivbeständigt för att 
uppfylla 3 § arkivlagen, eller 

‒ att de tekniska kraven inte är tillräckliga och måste kompletteras med andra åtgärder för att upp-
fylla 3 § arkivlagen. 

Med andra ord, fråga om arkivbeständighet avser en värdering av tekniska krav som nödvändiga 
eller tillräckliga för enskilda fall. Till exempel, en arkivmyndighet eller annan med motsvarande ans-
var kan bedöma att de elektroniska handlingarna är arkivbeständiga med stöd av andra grunder. 
Materiel och metoder kan vara lämpliga om de kan framställa allmänna handlingar med hänsyn till 
dels deras funktionella skick, dels för den tid de ska bevaras. Till exempel, funktionellt skick kan avse 
att verksamheten säkerställer användandet och hanteringen genom sina rutiner för elektronisk arki-
vering, eller att viss gallring är tillåten om den kvarstående allmänna handlingen fortfarande uppfyller 
kraven som ställs på dess funktionella skick för 3 § arkivlagen. Till exempel, för den tid handlingarna 
ska bevaras kan avse att de allmänna handlingarna kan återges i ursprungligt skick fram tills tidpunk-
ten för gallring (jfr 4 kap. 4 §). Med andra ord, denna författning reglerar vad som ger bäst eller mest 
lämpliga förutsättningar för arkivbeständighet. 

2 § (OMFATTNING) 

1. VILKA OMFATTAS AV DENNA FÖRFATTNING? 

Denna författning skiljer sig från andra föreskrifter från Riksarkivet som har varit avgränsade till statli-
ga myndigheter, enskilda organ, OSL-organ, och, eller Svenska kyrkan. Det innebär att författningen 
kommer att ha ny samling tillämpare som kan komma att tillämpa Riksarkivets föreskrifter för första 
gången. Författningen knyter genom 2 § (omfattning) tillsammans med hänvisningen till arkivlagen i 
5 § denna författning till det större sammanhängande regelverket som författningen verkar inom och 
den offentliga sektorn omfattas av. 

Av arkivlagens nuvarande lydelse i 1, 2 och 2 a §§ kan utläsas att 5 § 2 arkivlagen omfattar: 

‒ Myndigheter 

‒ Statliga och kommunala beslutande församlingar. Det vill säga, riksdagen, kommun- och region-
fullmäktige. 

‒ Sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (2015:602) om 
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. 
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‒ Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av 
lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av 
dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. 

‒ Sådana organ som avses i 2 kapitlet 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:
400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och 
sekretesslagen. 

‒ Sådana juridiska personer som avses i 2 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Det vill 
säga, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller region 
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. 

2. OM INNEBÖRDEN AV MYNDIGHET 

Av proposition (1989/90:72) Om arkiv m.m. till arkivlagen framkommer på sidan 68 att begreppet 
myndighet används med samma betydelse som i förarbetet till regeringsformen. I Kungl. Maj:ts pro-
position (1973:90) med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m.; given Stockholms 
slott den 16 mars 1973 anges på sidan 232 och följande, att med myndighet avses: 

‒ Regeringen, domstolar och förvaltningsmyndigheter, där förvaltningsmyndigheter inkluderar alla 
statliga och kommunala organ. Det vill säga, samtliga myndigheter inom stat, kommun och region, 
och 

‒ Utlandsmyndigheterna, vilka jämställs med statliga myndigheter. 

Begreppet i propositionen innefattar inte: 

‒ Riksdagen och de kommunala beslutande församlingarna. Det vill säga, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige. 

3. OM INNEBÖRDEN AV VERKSAMHET 

Arkivlagens omfattning är alltså vidare än vad som innefattas under begreppet myndighet. Medan 
det inte finns anledning att i författningen definiera skillnaden kan det vara motiverat att vara mer 
specifik i kommentarerna till denna författning och andra texter. Därför ges verksamhet i dessa för-
fattningskommentarer samma innebörd som den i arkivlagen. Denna kan sedan specificeras genom 
att ange att det rör sig om 

‒ myndigheters verksamhet, 

‒ beslutande församlingars verksamhet, 

‒ enskilda organs verksamhet, 

‒ Svenska kyrkans verksamhet, 

‒ OSL-organs verksamhet, eller 

‒ OSL-sammanslutningars verksamhet, 
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vilka alltså korresponderar mot strecksatserna i Vilka omfattas av denna författning? om vilka som 
omfattas av arkivlagen. 

4. TILLSYN 

Ansvar för att 3-6 §§ arkivlagen efterlevs tillfaller arkivmyndigheter enligt 7 § samma lag. Dessa 
arkivmyndigheter får utöva tillsyn över Arkiv hos stat, kommun och region, men inte 

‒ riksdagens myndigheter, 

‒ regeringen, och 

‒ myndigheter inom Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen. 

För undantagna verksamheter faller frågan om tillsyn hos den som är ansvarig för Arkiv hos riks-
dagen, myndigheter och organ under riksdagen respektive Arkiv hos regeringen och regeringskans-
liet. 

4.1. Arkiv hos stat, kommun och region 

För statliga myndigheter är Riksarkivet arkivmyndighet genom 8 § arkivförordningen, och eftersom 
Riksarkivet inte är undantagen tillsyn måste Riksarkivet själv utöva tillsyn över sitt arkiv. På Riks-
arkivet.SE finns en Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets 
tillsyn.4 

En arkivmyndighet i en kommun är antingen kommunstyrelsen i kommunen eller en av kommunfull-
mäktige utsedd nämnd eller styrelse. På samma vis är en arkivmyndighet i en region antingen regi-
onstyrelsen eller en av regionfullmäktige utsedd nämnd. 

Tabell 2 Översikt av arkiv hos statliga, regionala och kommunala myndigheter. 

Arkivmyndighet Omfattar Kommentar 

Riksarkivet Statliga myndigheter  

 Länsstyrelser (Är statliga myndigheter.) 

 Enskilda organ Om förvarar ett statligt arkiv. 

 OSL-organ  

 Svenska kyrkan Om handlingarna förvaras med stöd av lagen (1999:288) om 
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan 
eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. 

Kommuner Kommunala 
myndigheter 

 

                                                
4  https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/alfabetisk-lista-over-myndigheter_version_2020-10-20.pdf (20201103) 
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Arkivmyndighet Omfattar Kommentar 

 Enskilda organ Om förvarar kommunala arkiv. 

 OSL-
sammanslutningars 

Om flera kommuner har bestämmanderätt i företaget ska de 
komma överens om vilken av kommunernas arkivmyndighet 
som ska utöva tillsyn. 

Region Regionmyndigheter  

 Enskilda organ Om förvarar regionala arkiv. 

 OSL-
sammanslutningars 

Om flera regioner har bestämmanderätt i företaget ska de 
komma överens om vilken av regionens arkivmyndighet som 
ska utöva tillsyn. 

4.2. Arkiv hos riksdagen, myndigheter och organ under riksdagen 

Tillsyn över arkiven för riksdagen och myndigheter under riksdagen regleras genom Riksdagsför-
valtningens föreskrifter och allmänna råd som utges med stöd av 14 kapitlet 2 § andra stycket punkt 
5 Riksdagsordning (2014:801). För arkiv hos organ under riksdagen kan Riksdagsförvaltningen utge 
föreskrifter med stöd av 7 § 4 lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen. Bemyndi-
gandet omfattar emellertid inte Riksbanken, Riksrevisionen, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 
och Utrikesnämnden. 

Tillsyn över Riksbankens arkiv är reglerat i verksamhetens arbetsordning och instruktion från 9 maj 
2018. I arbetsordningen anges i 32 § att ”I Riksbanken ska finnas en arkivfunktion som har ansvaret 
för att arkivlagen efterlevs”. För Riksrevisionen finns ett allmänt reglerat ansvar i lag (2002:1023) 
med instruktion för Riksrevisionen om att bedriva verksamheten i enlighet med gällande rätt (4 b §), 
däribland alltså arkivlagens bestämmelser. 

Ansvar för handlingar inom nämnder tillkommer utsedd sekreterare i respektive nämnd. För Stiftel-
sen Riksbankens Jubileumsfond har inte påträffats närmare bestämmelser. 

Tabell 3 Översikt av arkiv dels hos riksdagen, dels myndigheter och organ under riksdagen. 

Ansvar för arkiv Omfattar Se vidare 

Riksdagsförvaltningen Riksdagen och myndigheter under 
riksdagen 

 

14 kapitlet 2 § andra stycket 5 riksdags-
ordning (2014:801) 

 

Riksdagsförvaltningen Organ under riksdagen med 
undantag för Riksbanken, 
Riksrevisionen, Stiftelsen 
Riksbankens Jubileumsfond och 
Utrikesnämnden 

 

7 § 4 lag (2011:745) med instruktion för 
Riksdagsförvaltningen 
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Ansvar för arkiv Omfattar Se vidare 

Avdelningen för 
verksamhetssupport 
(Sveriges riksbank) 

Riksbanken 32 § Arbetsordning och instruktion 

(9 maj 2018) 

Riksrevisorn med 
administrativt ansvar 

Riksrevisionen 4 b § lag (2002:1023) med instruktion för 
Riksrevisionen 

 Stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond 

 

 

Sekreteraren för 
nämnden 

Utrikesnämnden 

 

 

4.3. Arkiv hos regeringen och regeringskansliet 

Regeringskansliets arkiv regleras genom förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskans-
liet. Av 53 § i den förordningen framgår att Regeringskansliets arkiv ska bestå av handlingar från 
regeringens och Regeringskansliets verksamhet. För regeringen finns alltså inget fristående arkiv. 

Regeringskansliets arkiv står inte under någon speciell tillsyn istället gäller enligt 54 § i föregående 
hänvisade förordning en fördelning mellan förvaltningschefens ansvar för att målen i arkivlagen upp-
fylls och expeditionschefernas ansvar på departementen för att det finns en ordning för att lämna 
över handlingar från departementen till Regeringskansliets arkiv. Däremot har Regeringskansliet 
ansvar för tillsyn över utrikesrepresentationens arkiv enligt 60 § samma förordning. 

Den närmast praktiska motsvarigheten till tillsyn över regeringens och Regeringskansliets efter-
levnad av arkivlagen och anslutande författningar är genom konstitutionsutskottets granskning av 
verksamheten. En sådan granskning kan bland annat innefatta att arkivering och diarieföring följer 
lagar och förordningar. 

Tabell 4 Översikt av regeringens och regeringskansliets arkiv. 

Ansvar för arkiv Omfattar Se vidare 

Förvaltningschefen, 
expeditionscheferna 

Regeringskansliets arkiv 54 § Förordning (1996:1515) med instruktion för 
Regeringskansliet 

Förvaltningschefen Utrikesrepresentationens 
arkiv 

60 § Förordning (1996:1515) med instruktion för 
Regeringskansliet 

eller någon annan 
utsett av förvalt-
ningschefen. 

 18 b § Regeringskansliets föreskrifter om ändring 
i Regeringskansliets föreskrifter (RKF 1998:1) 
med arbetsordning för Regeringskansliet 
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5. MÅLGRUPP 

Tre övergripande målgrupper har urskilts som ska tolka och tillämpa författningen i helhet eller delar. 

Den första målgruppen antas vara individer inom en verksamhet som ska tillämpa författningen i 
enskilda fall. Till exempel, utredare och handläggare. Dessa personer behöver vid handläggning av 
ett ärende bedöma vilken format som är lämplig för handlingarna i ärendet. Målgruppen antas ha 
grundläggande informationstekniska kunskaper. 

Den andra målgruppen antas vara personer som kan vara verksamma inom samma yrkesgrupp som 
den första eller tredje målgruppen, men är inriktade mot att tillämpa författningen för hela verksam-
heten. Personer i den här gruppen antas ha till uppgift att ta fram vilka behov och krav verksamheten 
har så att den första målgruppen kan välja de format som är lämpliga i det enskilda fallet, eller så att 
rätt krav ställs vid upphandling av program. Målgruppen antas ha grundläggande informationstekni-
ska, eventuellt grundläggande datatekniska kunskaper, eller kan åtminstone rådgöra med målgrupp 
3 om vad som krävs för att tekniskt uppfylla verksamhetens behov och krav. 

Den tredje målgruppen antas vara de personer som ansvarar för att tillämpa författningen tekniskt. 
Dessa personer är vanligtvis program- eller systemutvecklare eller ingenjörer, och förutsätts besitta 
avancerade informations- och datatekniska kunskaper, men kan sakna kunskap om arkivrätten eller 
andra rättsliga regleringar. Till exempel, personer i den här gruppen antas kunna implementera en 
specifikation, framställa ett program som implementerar en specifikation, eller anpassa ett befintligt 
program. 

Kunskapsnivån antas variera kraftigt mellan men även inom målgrupperna. Begrepp och termer kan 
ha olika innebörd hos målgrupperna, eller mellan olika verksamheter. Ett grundläggande problem 
inom data- och informationsteknik är en brist på konsekvent användning av språk. Till exempel, 
koncept, modeller, terminologi, och uttryck. Ett språk kan ha en betydelse för en person, och ett helt 
annat för någon annan. Det kan vara personer inom och mellan olika sammanslutningar, allt från 
verksamheter och yrkesgrupper till användare. Språket kan därför skifta i betydelse beroende på 
tillämpningsområdet. Meningen kan förändras vid kommunicering över språkliga barriärer där kon-
versationer, diskussioner, och texter, översätts fram och tillbaka mot bakgrund av olika kulturella 
nyanser. Uppfattningar kan sedan komma att ändras över tid, samtidigt som hänvisningar till källor 
inte alltid kan eller hinner uppdateras. Allt detta kan uppfattas som uppenbart, men i allmänhet kan 
diskussioner snabbt bli kontroversiella över innebörden av ett begrepp, eller användningen av en 
term. I synnerhet kring tekniska frågor, vilket kan hämma samarbete eller acceptans av ett resultat 
eller en slutsats. I Tabell 5 berörs flera möjliga förklaringar till problemet. 

Tabell 5 Översikt av möjliga förklaringar till varför begrepp och termer används inkonsekvent mellan olika grupperingar. 

Möjlig orsak Exempel 

Det finns ingen auktoritär källa inom 
ämnesområdet. 

– Character set kan avse repertoire, code eller encoding. 

– Code position kan ha följande synonymer: code number, code 
value, code element, code point, code set value eller bara code. 
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Möjlig orsak Exempel 

Det kan finnas flera benämningar 
eller källor till en och samma stan-
dard, specifikation, eller rekommen-
dation. 

– JPEG standarden återfinns som ISO/IEC och ITU-T 
Recommendation, och JFIF som Ecma International TR. 

– Windows- eller CP- 1252 associeras felaktigt till ISO 8859-1 
(Latin-1) vilket motsvaras egentligen av Windows- eller CP- 
28591, men vars felaktiga association blivit standardiserad 
genom HTML++. 

 

Det kan finnas en mängd olika versi-
oner av en standard, specifikation 
eller rekommendation. 

– PKCS #7 Cryptographic Message Syntax Standard (CMS) 
återfinns som IETF informativ RFC 2315 (PKCS #7), 
standardiserad i RFC 2630 (CMS), ersatt av RFC 3369 (CMS) 
och 3370 (CMS algoritmer). RFC 3369, ersatt av 3852 (CMS), 
och uppdaterad genom RFC 4853 (multipla signatärer) och 5083 
(”Authenticated-Enveloped-Data” innehållstyp). RFC 3369 (CMS) 
ersattes senare av RFC 5652 (CMS), medan RFC 3370 (CMS 
algoritmer) har uppdaterats genom 5754 (använda SHA2 i CMS). 

 

Tillgång till källunderlag kan vara be-
gränsad av avgifter, företagssekre-
tess, eller andra hinder. 

– Flertalet standarder från ISO är avgiftsbelagda. 

– Dokumentation av proprietär format, protokoll, och API, kan vara 
helt eller delvis opublicerade, eller om publicerade, bristfälliga. 

 

Tolkningen av källunderlag varierar. – En specifikation som använder ”bör inte” kan tolkas vid vissa 
implementeringar som ”ska inte” och av andra som ”kan”.5 

 

Implementering av källunderlag var-
ierar. 

– Renderingen av HTML-dokument varierar beroende på vilken 
webbläsaren och vilken version av webbläsaren som används.  

– PDF/A-1a framställt i LibreOffice 4.0 skiljer sig från PDF/A-1a 
framställt i LibreOffice 5.0. 

 

                                                
5  Oracle, OpenJDK (senast uppdaterad 2019-02-19) Updating URI support for RFC 3986 and RFC 3987 in the 

JDK. Till exempel, enligt RFC 2396 kan vissa sökvägar innehålla [ och ], utan att behöva procentkoda dem, 
vilket implementerades av klassen java.net.URI, medan i RFC 3986 som ersatte RFC 2396, angavs istället att 
sådana sökvägar bör inte innehålla respektive tecken, vilket medförde att klassen avvek från andra program 
och kunde inte ändras utan att påverka bakåtkompatibiliteten med befintliga källkoder som var beroende av 
klassen. 

 https://cr.openjdk.java.net/~dfuchs/writeups/updating-uri/ (20210605) 

 Klassen verkar fortfarande implementera RFC 2396. 
 https://cr.openjdk.java.net/~iris/se/12/latestSpec/api/java.base/java/net/URI.html (20210605)  

 Se även diskussionen i kommentarerna till svaret på frågan What is the difference between a URI, a URL and 
a URN? 

 https://stackoverflow.com/a/176274/15928794 (20210605) 

https://cr.openjdk.java.net/~dfuchs/writeups/updating-uri/
https://cr.openjdk.java.net/~iris/se/12/latestSpec/api/java.base/java/net/URI.html
https://stackoverflow.com/a/176274/15928794
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Möjlig orsak Exempel 

Tidigare uppfattningar och tolkning-
ar får en annan mening med tiden. 

 

– Innebörden av programkompilering och programtolkning i och 
med utvecklingen av AOT (eng. Ahead-of-time compilation), och 
JIT (eng. Just-in-time compilation). 

6. OM DE VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV FÖRFATTNINGEN 

Författningen är endast bindande för sådana verksamheter som omfattas av arkivlagen och som 
framställer handlingar. En leverantör som fått i uppdrag att tekniskt framställa verksamhetens elek-
troniska handlingar har ingen skyldighet att följa denna författning. En verksamhet bör därför säker-
ställa en skyldighet för leverantörer att uppfylla bestämmelserna i denna författning. För statliga 
myndigheter vilka utgörs av en och samma juridiska person kan dessa inte ingå avtal sinsemellan, 
och behöver därför upprätta skriftliga överenskommelser. Jämför 1 kapitlet 10 § RA-FS 2009:1 och 
anslutande allmänna råd. 

10 §   Om myndigheten genom uppdrag överlåter teknisk framställning, bearbetning eller 

bevarande av elektroniska handlingar till en annan myndighet eller enskild ska dessa genom 

skriftlig överenskommelse åläggas skyldighet att följa de bestämmelser som är tillämpliga. 

 Av överenskommelsen ska framgå att såväl myndigheten som arkivmyndigheten har rätt att 

vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna. 

Allmänna råd. Det bör särskilt uppmärksammas att myndigheten inte kan överlåta ansvaret för de 

elektroniska handlingarnas informationsinnehåll åt någon annan. Inte heller prövningen av 

utlämnandet av de allmänna handlingarna kan överlåtas åt annan. 

Detta gäller emellertid inte när verksamheten framställer elektroniska handlingar med en tjänst eller 
program på Internet som regleras av användarvillkor eller andra villkor som är kollektivt tillämpliga 
för användare av tjänsten eller programmet. Till exempel, sociala medier eller uppkopplade bildredi-
geringsprogram, formatkonverterare, textredigerare. Dessa fall kan liknas vid när en verksamhet 
laddar ner ett program, installerar det lokalt, och för att använda programmet måste acceptera villkor-
en. 

Det är ytterst verksamheten som är ansvarig för att elektroniska handlingar framställs med materiel 
och metoder som uppfyller kraven i denna författning. Det är inte mer ovanligt än att verksamheten 
vid upphandling måste ställa krav i enlighet med denna författning. 

3 § (AVGRÄNSNING) 

Bestämmelsen är i princip en sammanfattning av vad som sägs i kommentarerna till 6 § om Författ-
ningens omfång, och har inte heller någon egentlig materiell verkan eftersom författningens avgräns-
ning följer av arkivförordningen. Det rör sig alltså närmast om en upplysningsparagraf. 

Anledningen att uttryckligen exemplifiera vad författningen inte omfattar är främst för att förtydliga 
för sådana verksamheter som tidigare inte omfattats av Riksarkivets föreskrifter, särskilt 
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‒ att författningen inte omfattar annat än tekniska krav, 

‒ att andra åtgärder kan vara nödvändiga för att uppfylla kravet på arkivbeständighet, och 

‒ att det fortfarande är verksamhetens arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar som 
bestämmer vilka krav som gäller för arkivbeständighet. 

EXEMPEL. För att uppfylla kraven på arkivbeständighet kan vissa verksamheter avse att använda och hantera sina 

elektroniska handlingar i enlighet med ISO 14721:2012 Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS), medan andra 

verksamheter avser att tillämpa andra metoder. Vad som är mer eller mindre lämpliga metoder för att uppfylla krav på 

arkivbeständighet kan variera mellan verksamheter, och det är deras arkivmyndighet eller annan med motsvarande 

som bör, och vanligtvis får, utförda närmare föreskrifter eller vägledningar om vad som ska gälla för olika fall. 

Nödvändigheten av bestämmelser som denna 3 § (avgränsning) är en följd av att tillämpningsområd-
et sedan länge inte tydligt har skiljt mellan 

‒ tekniska krav på framställning av elektroniska handlingar från användning och hantering av elek-
troniska handlingar, och 

‒ framställning av elektroniska handlingar från upprättande av och inkommandet av allmänna hand-
lingar. 

Resultatet är att uppfattningar kring vad som krävs för att bevara elektroniska handlingar blandar 
samman tekniska krav med andra krav. Till exempel, administrativa och organisatoriska krav. Denna 
sammanblandning blir allvarlig i och med att Riksarkivet inte har ett bemyndigande att utfärda senare 
typer av regleringar för alla som omfattas av författningen. Av denna anledning är upplysningspara-
graferna nödvändiga för att undvika missförstånd kring Riksarkivets föreskrifter och gränserna av 
denna författning. 

1. ALLMÄNNA RÅDEN 

1.1. Kompletterande regelverk 

Det allmänna rådet belyser att denna författning endast är en del av en större helhet som krävs för 
att uppnå beständighet i allmänhet och arkivbeständigheten i synnerhet. Till skillnad från övriga be-
stämmelser och allmänna råd i 1 kapitlet uppmärksammas emellertid här att de närmare normerande 
och vägledande regler som en verksamhet ska tillämpa tillsammans med denna författning är avhän-
gigt vilken typ av verksamhet det rör sig om; de lagrum som reglerar verksamheten och den arkiv-
myndighet, eller annan med motsvarande ansvar, som verksamheten lyder under. 

EXEMPEL. Bestämmelser om god offentlighetsstruktur kan hämtas från bland annat: 

– Regeringsformen 

– Tryckfrihetsförordningen 

– Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), särskilt avdelning 2 (Om myndigheternas hantering av allmänna hand-

lingar). Till exempel, 4 kapitlet Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m. 

– Språklag (2009:600) 
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– Särskild registerförfattning 

– Avgiftsförordning (1992:191) 

– Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. 

– Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 

– Myndighetsföreskrifter 

– Interna styrdokument. 

 

EXEMPEL. I Digisams (2014-04-03) Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv uppställs två principer 

i kategorin Bevara som utgör exempel på kompletterande åtgärder. 

– Princip 13 Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information beskrivs som ”Vid digitalt 

långtidsbevarande måste, förutom tekniskt bevarande, även bevarande av äkthet och kontext beaktas för att infor-

mationen i framtiden ska kunna återsökas och förstås.”. 

– Princip 14 Aktuella digitaliseringsinsatser ska beskrivas på institutionens webbplats betonar betydelsen av att 

dokumentera och tillgängliggöra alla digitaliseringsprojekt. 

4 § (AVGRÄNSNING) 

Av samma skäl som angivet i 3 § upplyser denna bestämmelse om att föreskrivna specifikationer 
kan inkludera delar som har med användning och hantering men vilka alltså inte är bindande enligt 
denna författning. Vad som i en specifikation avser användning och hantering och vad som avser 
tekniska krav kan variera från specifikation till specifikation. 

EXEMPEL. Specifikationen för DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) utgörs av 21 delar, och 

endast en av dessa delar (nr 5) kan utläsas att omfattas av denna författning. Detta utesluter emellertid inte att i de 

andra delarna finns kompletterande eller nödvändig information för att implementera formatet. 

5 § (TILLÄMPNINGSOMRÅDE) 

1. ÄNDRING FRÅN TIDIGARE FÖRESKRIFTER 

I både RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 finns en bestämmelse som i första meningen ger uttryck 
för 5 § 2 i arkivlagen. 

Myndigheten ska ... framställa elektroniska handlingar i enlighet med kraven i denna författning. 

Om detta inte är möjligt ska handlingarna senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven i 

denna författning. Överföringen ska ske så snart det är möjligt. 
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Den andra meningen i bestämmelsen reglerar användningen och hanteringen av elektroniska hand-
lingar. Detta är möjligt eftersom föreskrifterna var utgivna med stöd av bland annat 11 § arkivförord-
ningen, och därmed omfattar författningarna också endast vissa verksamheter i offentlig sektor; stat-
liga, enskilda organ, OSL-organ, Svenska kyrkan. 

Den bestämmelsen medför två problem. Den första meningen ger intrycket att kravet på arkivbes-
tändighet vid framställning är något som Riksarkivets bestämmer, medan formuleringen i den andra 
meningen ger upphov till svårigheter att tolka innebörden av dels ”inte är möjligt”, dels ”senast vid 
överföring”, dels ”överföring till bevarande”, dels ”så snart det är möjligt”. Vad som skulle ha varit en 
undantagsregel ger istället intrycket om att en myndighet kunde vänta in i det sista för att framställa 
sina elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av arkivbeständighet enligt arkivlagen. Ett såd-
ant tillvägagångssätt resulterar i att elektroniska handlingar framställs, blir allmänna och som vid 
”tidpunkten för arkivering” inte längre kan användas och hanteras utan att gallring inträffar. Till exem-
pel, på grund av att program saknas eller konverteringar krävs med följd att väsentliga informations-
förluster inträffar. 

Vid tidpunkten när en elektronisk handling blir allmän måste därför verksamheten ha full kontroll över 
framställningen av sina handlingar med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. För redan inrättan-
de arbetsflöden som inte uppfyller detta krav kan nödvändiga anpassningar medföra kostnader. 
Dessa kostnader ska ses ur ett långsiktigt perspektiv; det är kortsiktiga kostnader som på sikt kom-
mer att ge större besparingar när verksamheter framställer sina elektroniska handlingar rätt från 
början. Kravet på arkivbeständighet är emellertid något som följer av arkivlagen och ingenting som 
Riksarkivet råder över. Denna författning kan endast föreskriva om tekniska krav som bedöms vara 
mer eller mindre lämpliga för det kravet. 

Jämför Arkivlagen – En kommentar (Geijer, Lenberg, Lövblad; upplaga 1:1, 2013, Norstedts Juridik). ”De tekniska 

förutsättningarna för att bevara [elektroniska handlingar] kan vara bestämda av den tekniska lösning i vilken de 

framställs. I detta sammanhang är det extra viktigt att frågor om materiel och metoder för framställningen planeras 

redan i samband med valet av och inrättande av teknisk lösning. När myndigheter planerar sin [IT]-verksamhet kan de 

således inte bara styras av tekniska, ekonomiska och administrativa överväganden. De måste även ta hänsyn till vad 

som krävs för att tillgodose de syften som finns för hanteringen av myndigheternas arkiv (3 § tredje stycket arkivlagen).” 

(s. 163). 

2. OM 5 § 2 ARKIVLAGEN 

Bestämmelsen är alltså en ordagrann lydelse av § 5 punkt 2 arkivlagen (1990:782) och därför inte 
normerande med stöd av denna författning, och medför ingen ändring av gällande rätt. Bestämmel-
sen införs mot bakgrund av Ändring från tidigare föreskrifter, med anledning att betona att kravet på 
arkivbeständighet: 

‒ gäller redan vid framställning av elektroniska handlingar, 

‒ är lagstadgad, 

‒ och är en grundförutsättning som bestämmer utformningen av hela denna författning. 
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2.1. Förarbeten 

Av proposition (1989/90:72) Om arkiv m.m., till lagen framgår att kravet på arkivbeständighet ska 
uppfyllas redan vid framställningen av handlingar men att kravet kan anpassas beroende på omstän-
digheterna (s. 39 och s. 72). 

För att uppnå väl fungerande arkiv räcker det inte att ställa upp regler för hanteringen från det att 

handlingarna har arkivlagts. Vissa saker bör beaktas redan på ett tidigare stadium. En sådan, 

tämligen självklar sak, är att man framställer dokument, som skall bevaras, på ett sådant sätt att 

de är beständiga. Sedan åtskillig tid har också funnits regler om exempelvis de papperskvaliteter 

och skrivdon som får användas. Nya sätt att framställa handlingar, såsom genom fotokopiering 

och laserskrivare har fört med sig nya praktiska problem att lösa. Detsamma gäller lagring av 

dokument på elektroniska medier. De närmare bestämmelserna om standarden vid 

myndigheternas framställning av allmänna handlingar bör, liksom för närvarande, få ges av 

kompetent fackmyndighet. Däremot anser jag [utredaren] det lämpligt att i en arkivlag ta in en 

grundbestämmelse av innebörd att myndigheterna när de framställer sina handlingar skall 

använda materiel som är lämpligt med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Av en sådan 

regel framgår att åtskillnad kan göras mellan det som skall bevaras och det som skall gallras. 

Vidare framgår att beständighetskravet kan anpassas efter bevarandetiden. Denna 

grundbestämmelse i lagen kan sedan användas som grund för verkställighetsföreskrifter med 

närmare praktiska detaljer. 

… om skrivmateriel och skrivmetoder. Bestämmelsen innebär att myndigheterna redan när de 

framställer sina handlingar måste tänka på behovet av arkivbeständighet för handlingarna ifråga. 

Myndigheten skall således framställa handlingar på ett sådant sätt att de kan låsas, avlyssnas eller 

på annat sätt uppfattas under den tid som handlingarna skall bevaras. 

Av förarbetet till ändringar av tryckfrihetsförordningen, proposition (2001/02:70) Offentlighetsprincip-
en och informationstekniken, framgår betydelsen av att lämpliga åtgärder aktualiseras redan innan 
allmänna handlingar tillkommer, och att kravet på arkivbeständighet grundar sig i att handlingar ska 
bevaras i ursprungligt skick (s. 35). 

De skyddsintressen som ligger till grund för bestämmelserna i arkivförfattningarna aktualiseras 

redan innan de allmänna handlingarna har behandlats färdigt av myndigheterna. Detta har sin 

särskilda betydelse i IT-sammanhang där åtgärder måste vidtas i ett tidigt skede. Rätten att ta del 

av allmänna handlingar enligt 2 kap. TF förutsätter att handlingarna bevaras i ursprungligt skick, 

dvs. med det innehåll de hade i det ögonblick då de kom in till myndigheten eller upprättades där. 

I annat fall finns endast förvanskningar av de ursprungliga handlingarna att ta del av. … 

Av proposition (1989/90:72) Om arkiv m.m., framgår att en myndighets arkiv måste kunna tillgodose 
arkivlagens ändamål (s. 42). Av intresse här är motivering bakom arkivlagens ändamål. 

Vad som fordras för att tillgodose dessa syften [rätten att ta del av allmänna handlingar, 

rättskipningens och förvaltningens behov, forskningens behov] kan förändras med tiden. Vissa 

uppgifter – särskilt av mer perifer karaktär i ärendet – förlorar med tiden sin aktualitet både ur 

insyns- och informationssynpunkt och kan därför med tiden gallras, om de inte bedöms 

intressanta för forskningen. Det är rimligt att det framförallt är det avklingande intresset från 
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insyns- och informationssynpunkt som får avgöra gallringsmöjligheterna. Kvar blir då till sist det 

materiel som har en utpräglad kukturarvsaspekt, det material som också tjänar forskningen som 

en kunskapskälla om förhållandena i vårt land. Jag [utredaren] tänker då både på den 

professionella forskningen och på mer amatörmässig forskning från människor som vill få 

kunskap om exempelvis sin släkt och sin hembygd. 

 

2.2. Tolkningen av bestämmelsen 

Innebörden av 5 § 2 i arkivlagen tolkas i följande tre led. 

1. Som grund för arkivvården skall myndigheterna … vid framställningen av handlingar använda 
materiel och metoder … 

Det följer av arkivlagen att myndigheter ska använda lämpliga materiel och metoder vid framställ-
ning av sina elektroniska handlingar. Detta är alltså inget som Riksarkivet reglerar eller kan påverka. 

2. … som är lämpliga med hänsyn till behovet… 

Det följer av arkivlagen att lämpligheten är knutet till behovet. Av förarbetena framgår att behovet 
av arkivbeständighet hos en allmän handling kan variera beroende på hur länge handlingen ska 
bevaras; för all framtid eller så småningom gallras. Vad som gör en handling arkivbeständig är alltså 
inte nödvändigtvis detsamma som för en annan handling. Till exempel, om en elektronisk handling 
är ett arbetsutkast som är bestämt att inte tas hand om för arkivering så finns det inte heller någon 
anledning att ta närmare hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

EXEMPEL. Det är vanligt förekommande att verksamheter använder proprietära materiel och metoder genom proprie-

tära program som tillhandahålls mot en kostnad. Sådana program kan begränsa vilka som kan införskaffa programmet, 

och med tiden få andra konsekvenser. Till exempel: 

– En verksamhet som upphandlar ett program vid ett visst tillfälle kan vid en senare tidpunkt inte ha budget för att 

upphandla programmet igen. 

– Licensen för ett program kan begränsa användandet av programmet, särskilt avseende anpassningar och vidare-

utnyttjande. 

– En leverantör kan uppdatera sin produkt eller tjänst med följd att programmet inte längre är användbart eller eko-

nomiskt hållbart för verksamheten. 

– Leverantörens verksamhet kan upphöra. 

Om specifikationen till programmet inte är tillgänglig kan programmet på sikt bli svårt att använda. Är programmet 

dessutom det enda alternativet att konvertera till ett annat format med minimal informationsförlust kan de elektroniska 

handlingarna bli ”låsta” till ursprungsformatet. 

 

Programmet kan emellertid fortfarande vara lämpligt att använda för en begränsad tid. Under denna tid kan programmet 

återge de elektroniska handlingarna i funktionellt skick, eller om de är allmänna, i ursprungligt skick. Om de fram-

ställda handlingarna endast ska användas och hanteras under denna begränsade tid skulle alltså verksamhetens val av 

program kunna anses vara lämpliga för handlingen med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Det vill säga, innan 

handlingarna ska rensas, eller om allmän, gallras. 
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Det finns emellertid anledning att närmare uppmärksamma lämpligheten av behovet i relation till 
tid; att en allmän handling ska gallras eller bevaras för begränsad tid kan inte i sig innebära att 
behovet för arkivbeständighet kan lämnas utan avseende. 

Ett förenklat sätt att beskriva lämpligheten av materiel och metoder för att framställa elektroniska 
handlingar som arkivbeständiga är att de avser interoperabilitet över tid och rymd, där ”över rymd” 
avser materiel och metoder. För att tekniskt åstadkomma denna interoperabilitet begränsas vanligt-
vis materiel och metoder till att endast framställa elektroniska handlingar till vissa former och med 
vissa funktioner. 

En enkel tumregel är ju fler former och funktioner en elektronisk handling har, desto färre materiel och metoder kan 

återge den elektroniska handlingen till samma former och funktioner. Lika förenklat gäller det omvända. En annan 

tumregel följer; ju fler materiel och metoder som kan återge den elektroniska handlingen till samma form och funktion, 

desto större sannolikhet att den elektroniska handlingen kan återges över tid. Lika förenklat gäller det omvända. 

Det är begränsningen av former och funktioner för den elektroniska handlingen som gör att kraven 
på arkivbeständighet uppfattas som hämmande. För att uppnå arkivbeständighet över all framtid är 
detta för närvarande nödvändigt. För elektroniska handlingar som däremot ska bevaras för en beg-
ränsad tid skulle en lättnad av kraven istället tillåta en friare utformning av elektroniska handlingar 
för en verksamhet. Elektroniska handlingar framställda med mindre lämpliga materiel och metoder 
kan därför visserligen uppfylla verksamhetens behov och krav men riskerar samtidigt att handlingar-
na inte kan återges, användas och hanteras av andra som använder andra materiel och metoder. 

Den tolkning som görs här av förarbetena är att lagstiftaren avsåg just att kraven inte behöver vara 
lika höga på elektroniska handlingar som ska bevaras under en begränsad tid som för sådana hand-
lingar som ska bevaras för lång tid eller all framtid. Problemet som berörts i föregående stycke är att 
å ena sidan kan låga krav leda till framställning av elektroniska handlingar med materiel och metoder 
som förhindrar andra att kunna återge, använda och hantera dem; ett sådant utfall kan rimligen inte 
vara i överensstämmelse med arkivlagens ändamål även för kortare tidsperioder. Å andra sidan 
innebär alternativet att samma höga krav måste ställas på  alla elektroniska handlingar oavsett om 
de faktiskt ska bevaras för all framtid eller inte. Det är därför inte lämpligt att kravet på arkivbeständig-
het bedöms endast över den tid den allmänna handlingen ska bevaras, eftersom om den elektroni-
ska handlingen ska gallras efter kort tid innebär det antingen 

‒ att samma tekniska krav måste ställas som för elektroniska handlingar som ska bevaras för all 
framtid, 

‒ eller handlingar som så småningom ska gallras kan inte alltid återges, användas och hanteras av 
andra verksamheter och allmänheten. 

Av denna anledning tolkas lämpligheten av behovet vara knutet till den allmänna handlingens 
funktionella skick även om den ska gallras eller bevaras för en begränsad tid. Detta resonemang 
kompletterar den tidigare tolkningen; är det bestämt att en handling inte ska tas hand om hand för 
arkivering så behöver den endast uppfylla verksamhetens behov och krav. Om däremot återgivnin-
gen, användningen och hanteringen av en elektronisk handling kommer att ha betydelse för andra 
verksamheter eller allmänheten med hänsyn till de materiel och metoder som de har tillgång till kan 
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det vara nödvändigt att framställa elektroniska handlingar utifrån tekniska krav som är lämpliga för 
beständigheten för all framtid, även om dessa handlingar när de blir allmänna endast ska bevaras 
för en begränsad tid. 

För närmare förklaring av begreppet funktionellt skick se kommentarerna till 1 kapitlet 4 §. 

 

EXEMPEL. En elektronisk handling som lagrar 3D-ritningar i ett proprietärt format kan användas och hanteras internt 

i en verksamhet. Om detta är den avsedda och faktiska användningen och hanteringen av den elektroniska handlingen, 

det vill säga det funktionella skicket, så bör den betraktas som beständig. De materiel och metoder som använts för att 

framställa den elektroniska handlingen kan även anses som lämpliga för arkivbeständigheten förutsatt att handlingen 

när den blir allmän kan användas och hanteras för samma ändamål i ursprungligt skick inom den tid gallringsfristen 

löper, och ska varken bevaras för all framtid eller överlämnas till någon annan. 

 

Om den elektroniska handlingen däremot ska överlämnas till andra verksamheter eller allmänheten under samma tid 

så kan inte den elektroniska handlingen varken vara beständig eller ha förutsättningar att bli arkivbeständig, eftersom 

den elektroniska handlingen inte kan användas och hanteras för utbyte både innan handlingen blir och därmed även 

efter den blir allmän. 

 

Det finns emellertid inget som hindrar att en ny elektronisk handling framställs för just utbyte mellan verksamheter 

eller till allmänheten med ett sådant innehåll som uppfyller det funktionella skicket. Lämpligheten av formatet för 

denna nya handling får bedömas på samma sätt. 

 
Arkivbeständigheten av varje allmän handling har sedan en koppling till det övergripande behovet. 
Det vill säga, bildningen av myndighetens arkiv, vilka tillsammans ska tillgodose arkivlagens ända-
mål. Behovet av varje handling som framställs ska kunna knytas till dess slutliga ändamål. Denna 
övergång är en fråga om strategi och planering för långsiktigt bevarande, vilket faller utanför tillämp-
ningsområde för denna författning. Uttalandet om arkivlagens ändamål i förarbetena tolkas ändå ge 
en viss ledning för behovet av elektroniska handlingar; den yttersta gränsen för allmänna handlingar 
i en myndighets arkiv är att över tid kunna tillgodose forskningens behov. Detta tolkas som att ut-
gångspunkten för handlingar är att kunna tillgodose offentlighets-, förvaltnings- eller rättssäkerhets-
intresset men de ska ytterst vara av en sådan beskaffenhet att de kan ligga till underlag för forskning. 

3. … av arkivbeständighet. 

För att uppfylla kravet i arkivlagen måste verksamheter alltså använda materiel och metoder som är 
lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Denna författning reglerar emellertid vad 
som är lämpliga materiel och metoder för beständighet, vilket bedöms vara en lämplig förutsätt-
ning för arkivbeständighet med hänsyn till vad som sagts Om sambandet mellan beständighet och 
arkivbeständighet. 

Rätten att ta del av allmänna handlingar – insynsrätten – förutsätter att handlingarna är i ursprungligt 
skick. För att handlingarna ska bevaras i ursprungligt skick krävs arkivvårdande åtgärder som 
skyddar handlingarna mot förändringar över tid, men även att de till exempel kan hittas och återges. 
Sådana insyns- och skyddsintressen kan inte regleras av Riksarkivet med stöd av 2 § 2 arkivförord-
ningen. Riksarkivet har visserligen ett bemyndigande att utfärda förskrifter för myndigheters arkiv 
med stöd av 11 § arkivförordningen, men då endast för statliga myndigheter, och några fler. 
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Arkivbeständighet förstås därför som att en allmän handling kan användas och hanteras med hänsyn 
till behovet av ursprungligt skick över tid. För att uppnå detta ändamål måste elektroniska handlingar 
framställas så att de är eller har förutsättningar att bli arkivbeständiga innan de eventuellt blir 
allmänna och arkivhandlingar. 

6 § (TILLÄMPNINGSOMRÅDE) 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning sammanfattas i Figur 1. 
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Figur 1 En översikt av begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet. Frågetecken indikerar 

en ”och, eller” -avgrening. 
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2. FÖRFATTNINGENS OMFÅNG 

Tillämpningsområdet för denna författning är å ena sidan omfångsrik eftersom den innefattar hand-
lingar och deras beständighet, och inte endast allmänna handlingar och deras arkivbeständighet. Å 
andra sidan inskränks författningen med denna bestämmelse till att avse endast elektroniska hand-
lingar, samtidigt som författningen inte heller får reglera användning och hantering. 

Det följer att beständighet inte nödvändigtvis är detsamma som arkivbeständighet. Av detta följer att 
behovet av beständighet inte heller nödvändigtvis är detsamma som behovet av arkivbeständighet. 
Dessa två olika ändamål ska skiljas från behovet av ursprungligt skick och funktionellt skick. Skill-
naden förstås som att det senare avser vad som ska vara beständigt eller arkivbeständigt och det 
förra avser varför det ska vara beständigt eller arkivbeständigt. 

Tabell 6 En strukturering av sambanden mellan framställning och återgivning, användning och hantering, och innehåll och 
gallring i förhållande till Riksarkivets bemyndigande att reglera tillämpningsområdena och vilka som omfattas, under vilka 
omständigheter de aktualiseras, och tillvägagångssättet för att uppnå det ändamål de avser uppfylla. Angivna omständig-
heter, tillvägagångssätt och ändamål är inte avsedda att vara uttömmande. Uppmärksamma även att angivna exempel 
kan förekomma i flera, om inte alla, kolumner beroende på vilket perspektiv som ska analyseras. Till exempel, att en 
handling är i ursprungligt skick kan vara en omständighet, ett tillvägagångssätt att uppnå autenticitet, eller ett ändamål vid 
gallringsbedömningar. Utgångspunkten för perspektivet i denna struktur är alltså Riksarkivets bemyndigande. 

Riksarkivets 
bemyndigande 
i arkivförord-
ningen 

Tillämpnings-
område 

Omständighet 
Tillväga-
gångs-
sätt 

Behov 
Omfatt-
ning 

2 § 
Framställning 
(och återgivning) 

Verksamhetsutövning 
Materiel och 
metoder 

Behovet av beständighet (var-
för: verksamhetens ändamål, 
eventuellt arkivlagens ända-
mål) 

Alla 

(ingen; 
vägledningar) 

Användning och 
hantering 

Handlingar 

”Förvaltning” 

Funktionellt skick (vad) 

Alla Handläggning 

Utredning Säkerhet 

11 § 
Användning och 
hantering 

Allmänna handlingar Arkivlokaler 

Behovet av arkivbeständighet 
(varför: arkivlagens ändamål) 

Statliga 

 

Användning av 
skrivmateriel och 
förvaringsmedel  

Arkivvård 

Förvaring 

Arkivhandlingar Kontroll 

Sekretess Organisering 

Skada 
Rutiner för 
bevarande 

Tillhandahållande 
Strategi för 
bevarande 

Transport 
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Riksarkivets 
bemyndigande 
i arkivförord-
ningen 

Tillämpnings-
område 

Omständighet 
Tillväga-
gångs-
sätt 

Behov 
Omfatt-
ning 

Utförande av gallring 

Överlämnande 

(ingen; 
vägledningar) 

Innehåll och gall-
ring 

Framställning (och 
återgivning) 

Bedömning 

Ursprungligt skick (vad) 

Alla 

12 § 
Användning och 
hantering 

Utvärdering Statliga 

Ur Tabell 6 kan följande utläsas. Riksarkivet kan ställa tekniska krav för olika fall på materiel och 
metoder för att framställa elektroniska handlingar som uppfyller behovet av beständighet för verk-
samhetens ändamål. Riksarkivet kan även för statliga myndigheter reglera användandet och hanter-
ingen av allmänna handlingar genom olika tillvägagångssätt för att uppfylla behovet av arkivbestän-
dighet för arkivlagens ändamål. Det finns emellertid inte ett bemyndigande för Riksarkivet att reglera 
någon verksamhets användning och hantering av handlingar eller tillvägagångssättet för hur verk-
samheter eller deras handlingar kan uppfylla verksamhetens ändamål. Inom verksamhetens ända-
mål inryms bland annat kravet att uppfylla arkivlagens ändamål. Verksamhetens uppdrag kan sedan 
sammanfalla med andra ändamål. Till exempel, rättssäkerhet, skydd för den personliga integriteten, 
skydd för miljön. 

Gemensamt för bemyndigande i 2 och 11 §§ arkivförordningen är att de berör former och strukturer 
i processer som avser eller resulterar i produkter. Det är först genom bemyndigandet i 12 § arkivför-
ordningen Riksarkivet får möjlighet att fälla omdöme om innehållet i ”produkterna” som verksamheter 
framställer. Den bedömningen kan aktualiseras vid framställning såväl som användning och hante-
ring av allmänna handlingar. 

2.1. Beständighet 

Den tolkning som görs av behovet av beständighet är att framställningen av elektroniska handlingar 
är i ett sådant skick som uppfyller verksamhetens behov vilka ska sedan kunna om nödvändigt upp-
fylla arkivlagens ändamål. Begreppet beständighet kan därför definieras som att en elektronisk hand-
ling kan användas och hanteras med hänsyn till behovet av funktionellt skick över tid. 

Riksarkivet kan emellertid inte föreskriva med stöd av 2 § arkivförordningen om användning och 
hantering av handlingar, eller närmare klarlägga innebörden av verksamhetens behov. Av intresse 
blir istället att klargöra vad behovet av funktionellt skick är över tid. 

2.2. Funktionellt skick 

Termen funktionellt skick är inte ett vanligt förekommande uttryck inom arkivrätt men namnger ett 
etablerat resonemang inom Riksarkivet kring bedömningen om handlingens värde utifrån det syfte 
en handling har och hur den faktiskt används mot bakgrund av dess betydelse dels i myndigheten 
internt, i förhållande till andra myndigheter och allmänheten, dels gällande rätt. Riksarkivets har som 
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särskilt uppdrag att överblicka den övergripande arkivbildningen i Sverige och begreppet funktionellt 
skick beskriver ett förhållande som kan observeras oavsett om det är en statlig myndighet eller ann-
an verksamhet, såväl företag som privatperson. Till exempel, en ”handling” framställs för ett visst 
syfte, får ett visst syfte, förlorar sitt syfte, eller får aldrig ett syfte, men har, får eller kan få en särskild 
betydelse i det interna arbetet i verksamheten eller i förhållande till andra verksamheter eller allmän-
heten. Det handlar alltså om en bedömning av vad som närmast kan beskrivas vara handlingens 
natur eller karaktär. Ett annat sätt att uttrycka det funktionella skicket är de drag som utmärker hand-
lingen och ger det ett särskilt värde. I det här sammanhanget är det alltså detta värde, vad, som ska 
vara beständigt över tid, eller med andra ord det ändamålsenliga tillståndet. 

En bedömning av handlingens funktionella skick kräver emellertid en utvärdering av handlingens 
innehåll.6 Denna författning kan därför inte närmare reglera aspekter av det funktionella skicket, men 
som en sammanfattande benämning för sådana företeelser hos verksamheter som beskrivet i detta 
avsnitt kan begreppet ge en tydlig signal om vad som ska vara beständigt över tid. 

EXEMPEL. Kammarrättens (Stockholm) dom (20190725) i ett mål (nr 2332-19) om tekniska hinder med att införa 

ett namn med diakritiska tecken i folkbokföringen. Skatteverket hade avslagit två föräldrars ansökan om att ge sin son 

Harry namnet Stáňa med motivering att namnet innehöll skrivtecken som inte rymdes i den internationella teckenstan-

darden [ISO/IEC 8859-1] och därmed inte kunde återges korrekt, vilket kunde medföra problem för den enskilde och 

skapa osäkerhet i samhället kring personens namn. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens bedömning att tekni-

ska hinder inte ensamt kan ligga till grund för att avslå en ansökan. Även om språket i myndigheter är svenska bör 

tecknet ň enligt domstolarna kunna godkännas mot bakgrund av att andra diakritiska tecken förekommer i folkbok-

föringen. Namnet bedöms inte heller kunna väcka anstöt eller antas leda till obehag för den som ska bära namnet. 

 

Av intresse i sammanhanget var Skatteverkets anförande: "... I viss utsträckning kan Skatteverket registrera ett namn 

med tecken utöver de som framkommer i det svenska alfabetet, nämligen de specialtecken som följer av den interna-

tionella teckenstandarden [ISO/IEC 8859-1] och därmed har stöd i systemet. Detta bör dock uppfattas som en service 

och inte utgöra ett krav enligt författning. De tecken som inte ryms i [ISO/IEC 8859-1] har inte stöd i systemet och 

kan därför inte användas. Om ett sådant tecken ändå skulle godkännas kan det inte återges korrekt, vilket kan medföra 

problem för den enskilde och skapa osäkerhet i samhället kring personens namn.”. 

 

Det kan inledningsvis uppmärksammas att RA-FS 2009:2 föreskriver både ISO 8859-1 och UCS som lämpliga standar-

der för behovet av arkivbeständighet. Det senare tillåter de tecken som aktualiseras i rättsfallet, nämligen á och ň. 

Vilken av nämnda två standarder som är lämpliga i det enskilda fallet beror alltså på innehållet i handlingarna som ska 

framställas, och hur de ska användas och hanteras. Det följer av rättsfallet att Skatteverket har framställt elektroniska 

handlingar i ett tekniskt skick som ger en form och funktion som inte kan användas och hanteras för verksamhetens 

behov och krav. För att besvara frågan om en elektronisk handling kan användas och hanteras beständigt måste alltså 

först klargöras vad som är handlingens funktionella skick. 

2.3. Tekniskt skick 

De resonemang som har förts från kommentarerna till 1 kapitlet 5 § fram till hit har resulterat i följande 
konstruktion. 

                                                
6  Jämför Linköping (20140617) Riktlinjer för digital arkivering (s. 8-9) ”Valet av filformat beror på vilken typ av 

information som ska bevaras. …”. 
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1. En verksamhet framställer elektroniska handlingar för de syften verksamheten har. Dessa elek-
troniska handlingar är beständiga om de förblir i funktionellt skick. Det vill säga, handlingarna 
kan användas och hanteras i enlighet med verksamhetens behov och krav. 

2. De elektroniska handlingar verksamheten framställer får betydelse för arkivlagens ändamål när 
de blir allmänna. Dessa elektroniska handlingar är arkivbeständiga om de vid fortsatt användning 
och hantering förblir i ursprungligt skick. 

Med andra ord, denna författning ska reglera vad som för 
olika fall krävs av materiel och metoder vid framställning av 
elektroniska handlingar med hänsyn till användningen och 
hanteringen av handlingarna i funktionellt skick som eventu-
ellt ska förbli i ursprungligt skick över tid om de blir allmänna. 
Författningen bör emellertid undvika att knyta de tekniska 
kraven till begreppen funktionellt skick eller ursprungligt 
skick eftersom dessa kan tolkas avse användningen och 
hanteringen eller innehållet av elektroniska handlingar. 

Riksarkivet har bemyndigats att reglera former och strukturer 
i processer som avser produkter eller resulterar i produkter 
som kan representera ett innehåll – handlingar – vilka kan 
användas och hanteras, och eventuellt bli nya handlingar, 
och så vidare. Därför finns det skäl att tala om ytterligare ett 
skick – ett tekniskt skick – som fångar formen och funktionen 
av en handling som kan representera ett innehåll. 

Definitionen av tekniskt skick finns i 2 kapitlet och utvecklas i de anslutande kommentarerna därun-
der. 

3. TILLÄMPNINGSEXEMPEL 

En verksamhet bör inledningsvis kartlägga alla elektroniska handlingar som behöver användas och 
hanteras vid utövningen av verksamheten. En förteckning kan upprättas liknande den i Tabell 7 över 
varje elektronisk handling som framställs eller kan framställas och vilka behov som de uppfyller och 
deras ändamål. 

Tabell 7 En enkel sammanställning, vilket kan göras mer eller mindre detaljerad, av handlingar som kan framställas och 

hur de är avsedda att användas och hanteras. 

Handling Verksamhetens 
behov och krav 

Arkivlagens ändamål Användning och hantering 

Bokföring Ekonomisk 
redovisning 

Förvaltningsintresset Kalkylblad för redogörelse och be-
räkning av ekonomisk data. 

E-post Intern kommunikation Förvaltningsintresset Program för hantering av e-post, 
server, domännamn 

Figur 2 Relationen mellan de olika skicken 

illustrerade i ett venndiagram. 
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Handling Verksamhetens 
behov och krav 

Arkivlagens ändamål Användning och hantering 

Bifoga handlingar 

 Expediering Rättssäkerhetsintresset Digitala signaturer 

Medicinska 
testresultat 

Underlag för ärende Forskningsintresset 

Rättssäkerhetsintresset 

Databashanteringssystem för org-
anisering av data-värden, med krav 
på sekretess. 

Protokoll Underlag Rättssäkerhetsintresset Dokument 

Digitala signaturer 

Registreringar Ärendehantering Insynsintresset Innehållshanteringssystem 

Datafiler 

Filsystem 

Webbplatser Interna arbetsmaller Förvaltningsintresset Webbpubliceringssystem 

 Beslut Rättssäkerhetsintresset Digitala signaturer 

 Vägledningar Förvaltningsintresset Visning 

Tryck 

Elektroniska handlingar som är allmänna och som ska bevaras för begränsad tid eller all framtid 
måste framställas så att de är eller har förutsättningar att vara arkivbeständiga. En verksamhet mås-
te därför välja vilka av alla tillgängliga lämpliga materiel och metoder som ska användas för att fram-
ställa elektroniska handlingar så att verksamhetens behov och krav uppfylls tillsammans med arkiv-
lagens ändamål. En förteckning kan därför upprättas liknande den i Tabell 8 som kopplar tekniska 
skick för olika fall med behovet av beständighet och arkivbeständighet över tid. 

Tabell 8 En förenklad sammanställning som utgår från ett generellt fall, markerat med fetstil, till mer speciella fall, markerat 

kursivt. Uppmärksamma att alla fallen dessutom kan variera från verksamhet till verksamhet. Till exempel, för vissa verk-
samheter kan PDF/A-1a inte vara ett alternativ. 

Olika fall 

Tekniska skick för 

funktionellt skick 

(verksamhetens behov och krav) 

Tekniska skick för 

ursprungligt skick 

(arkivlagens ändamål) 

Bilder Bitmap, förlustfri komprimering. Kan bevaras som framställt. 

Färg 8-bit RGB, deflate, PNG (filformat). Kan bevaras som framställt. 

Fotografier 8-bit RGB, 1080px < x < 1920px, 
DCT kvalitet 75%, JFIF (filformat). 

Ska gallras efter 10 år. 
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Olika fall 

Tekniska skick för 

funktionellt skick 

(verksamhetens behov och krav) 

Tekniska skick för 

ursprungligt skick 

(arkivlagens ändamål) 

Grafik vektor, SVG-XML (filformat). Kan konverteras till PNG med max upplös-
ning 1080i. 

Skannade handlingar 300 SPI, PDF/A-1b (filformat) med 
samma bildkodning som angivet för 
färg- och svartvita bilder; för foto-
grafier ska kvaliteten vara 100%. 

Kan bevaras som framställt. 

Svartvit 1-bit, ITUT T.6. Kan bevaras som framställt. 

Databas   

Medicinska testresultat Förfrågningar med grundläggande 
SQL som har stöd över olika imple-
menteringar. Måste finnas behörig-
hetskontroll vid förfrågningar. 

 

Databasförfrågningar kan lagras som text i 
UTF-8 tillsammans med den exporterade 
databasen i CSV och dokumentation för att 
framställa databasen i SQL. Alla sekre-
tessbelagda uppgifter ska gallras innan 
export till CSV. 

Ärenden Databas med diverse datatyper. Exportera datatyperna till FGS-databas. 

Dokument PDF/A-1a Kan bevaras som framställt. 

Arbetsutkast ODT Rensas (färdigställd produkt blir PDF/A)  

Dataintegritet CMS (digital signatur för datainte-
gritetskontroll) 

Hanteras av system för bevarande; be-
hörighetskontroll och hashfunktionskont-
roll. 

Endast bilder PDF/A-1b Kan bevaras som framställt. 

Endast text PDF/A-2u Kan bevaras som framställt. 

Bilder och text PDF/A-1a Kan bevaras som framställt. 

Äkthet CAdES BAS (för elektroniska under-
skrifter)  

CAdES LTA (kan utökas från BAS till LTA 
för handlingar som ska bevaras) 

E-post EML (filformat), ASCII 7-bit. Textformat, dokumentera MIME-kodnin-
gen och en implementering för avkodning. 

Kalkylblad ODS (filformat)  

Beräkningar  Konverteras till PDF/A för att visuellt återge 
tabellerna. Data-värden lagras i XML och 
dokumentation förs om ODS-strukturen 
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Olika fall 

Tekniska skick för 

funktionellt skick 

(verksamhetens behov och krav) 

Tekniska skick för 

ursprungligt skick 

(arkivlagens ändamål) 

och hur man kan extrahera alla data-värd-
en med Xpath. 

Slutvärden eller andra 
sammanställningar 

 Konvertera till CSV. 

Webb HTML (filformat) Alla sökvägar till interna länkar är relativa 
och kommer att bevaras. Externa länkar 
däremot bryts och förloras men kommer 
istället att dokumenteras. 

En verksamhet bör som huvudregel anpassa sina processer och metoder för att använda och han-
tera elektroniska handlingar i ett tekniskt skick som är eller har förutsättningar att vara arkivbestän-
diga. Om verksamheten kan arbeta utifrån sådana processer och metoder ska elektroniska handlin-
gar redan från början per definition utformas i funktionellt skick. Det finns egentligen ingen anledning 
att avvika från detta såvida inte verksamheten har sådana säregna behov och krav som antingen 
inte kan anpassas till lämpliga materiel och metoder, eller kräver andra materiel och metoder som 
framställer elektroniska handlingar i ett tekniskt skick som inte är lämpliga för arkivbeständigheten i 
synnerhet och i värsta fall beständigheten i allmänhet. Även under omständigheter där en verksam-
het behöver arbeta mer flexibelt med sina elektroniska handlingar mot en kostnad att dessa inte 
redan från början blir arkivbeständiga kan verksamheten med genomtänkta processer och metoder 
fortfarande framställa handlingar så att de åtminstone har tillräckliga förutsättningar för att bli arkiv-
beständiga. 

Förutsättningen för att elektroniska handlingar ska bli arkivbeständiga avser vanligtvis att den elek-
troniska handlingen kan framställas på nytt från ursprunglig förlaga. Till exempel, att konvertera en 
elektronisk handling från PDF till PDF/A, eller från SVG till PNG. Mindre vanligt men även möjligt är 
att framställa den elektroniska handlingen ur delar av en annan elektronisk handling. Till exempel, 
att kopiera relevanta XML-datafiler från ett ODT-dokument, texten från en e-post, eller bilder från en 
webbsida. Problemet med dessa exempel är att framställningen av den nya arkivbeständiga elek-
troniska handlingen kan medföra informationsförändringar eller begränsa användningen och hante-
ringen av den elektroniska handlingen, vilket kan innebära gallring om förlagan till den framställda 
elektroniska handlingen är en allmän handling. Det är därför viktigt att dels behålla det funktionella 
skicket vid framställning, dels att framställa den elektroniska handlingen innan den blivit allmän. 

Det finns alltså inte, och det ska inte finnas, någon egentlig motsägelse med att framställa elektroni-
ska handlingar i ett tekniskt skick som kan uppfylla både verksamhetens behov och krav, och arkiv-
lagens ändamål. 

EXEMPEL. En myndighet ska framställa en elektronisk handling som ska uppfylla ett informativt syfte. Den elektro-

niska handlingen ska innehålla fotografier som disponeras i en grafisk profil för att förmedla en lättläst budskap i en 
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form som inbjuder till läsning. Vid planeringen kan konstateras att det finns ett kortsiktigt behov att sprida den elektro-

niska handlingen till allmänheten, men ur ett långsiktigt perspektiv är handlingen av betydelse för arkivlagens ändamål. 

Den elektroniska handlingen ska därför inte gallras. 

 

Den elektroniska handlingen ska lagra och återge representationer av text, fotografier och grafisk disposition i något 

format. Myndigheten bestämmer att lagra texten i UTF-8 och teckensnitten Verdana och Times New Roman, och 

bilderna som Jpeg med en kvalitet på 80%, och att sätta samman allt i HTML. När den elektroniska handlingen publi-

ceras på myndighetens externa webbplats blir den allmän. 

 

De program som används av allmänheten kan emellertid inte förutsebart återge handlingen i ursprungligt skick för den 

period handlingen är relevant. Alla operativsystem använder inte samma teckensnitt, och det finns olika webbläsare på 

marknaden som sinsemellan inte alltid återger handlingen konsekvent. HTML är emellertid som ett textformat särskilt 

lämpat för att konverteras till andra format. Till exempel, PDF/A-1a. Förutsatt att ett välkonstruerat program används 

kan en konvertering innebära endast en mindre, om ens någon, informationsförändring av den grafiska dispositionen 

och text, medan bilder kan kopieras över oförändrat. Det vill säga, bilderna komprimeras inte igen. 

 

Materiel och metoder för att framställa den elektroniska handlingen var alltså mindre lämpliga för den elektroniska 

handlingen med hänsyn till arkivbeständigheten, men tillräckliga för att senare göra handlingen arkivbeständig med 

bibehållet funktionellt skick. Hade myndigheten däremot från början framställt den allmänna handlingen som PDF/A-

1a skulle inte heller frågan om gallring av den ursprungliga handlingen i HTML bli aktuell. 

4. ALLMÄNNA RÅDEN 

Tidpunkten för när en elektronisk handling blir allmän är av avgörande betydelse. Det är denna tid-
punkt som definierar den elektroniska handlingens ursprungliga skick och därmed vad som krävs för 
arkivbeständighet. Tidpunkten aktualiserar även eventuella tidsfrister för gallring. 

Ett av problemen, om inte det största problemet, med bevarandet av elektroniska handlingar är att i 
många fall används materiel och metoder för att framställa elektroniska handlingar som först vid 
elektronisk arkivering visar sig vara olämpliga för arkivbeständigheten. Den fortsatta användningen 
och hanteringen av den allmänna handlingen resulterar därför i att elektroniska handlingen gallras i 
delar eller helhet.7 Det kan visserligen inte lämnas utan avseende att allmänna handlingar i praktiken 
inte alltid kan tillkomma i ett genomtänkt förfarande. Detta är emellertid inte ett lämpligt och rättssäk-
ert tillvägagångssätt att utgå från som huvudregel, vilket även kommer till uttryck i Regeringsrättens 
beslut (1998-10-07) i ett mål (nr 6251-98, RÅ 1998 ref. 44) om datalagrade förteckningar över in- 
och utgående meddelanden i en e-post-logg hos kommunala tjänstemän. Regeringsrätten ansåg att 
e-post-loggarna var allmänna handlingar. 

[...] IT- användningen skall utformas med beaktande av den i TF stadgade rätten att ta del av 

allmänna handlingar. Detta brukar omtalas som krav på "en god offentlighetsstruktur". En 

myndighet skall således på förhand, innan akuta frågor uppkommer med anledning av att 

allmänna handlingar begärs utlämnade, ordna sin IT-baserade informationshantering t.ex. så att 

allmänna handlingar hålls skilda från andra handlingar och så att tjänstemännen är förtrogna med 

konsekvenserna av att upptagningar placeras i det ena eller andra registret. Detta är ett 

                                                
7  Jämför Svenska kyrkans Arkivhandbok (a. 8) Digital informationsförvaltning om att (s. 15) ”… Varje konverter-

ing innebär informationsförlust, men den kan minimeras genom att man väljer rätt format från början.”. 
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myndighetsansvar likaväl som t.ex. att utforma de ekonomiadministrativa systemen enligt 

gällande föreskrifter oberoende av om systemen är IT-baserade eller ej. 

Lagstiftningen ger däremot utrymme för verksamheter att utforma sina processer utifrån praktiska 
behov; innan en elektronisk handling blir allmän finns inget ursprungligt skick. Det följer att gallring 
inte heller kan inträffa. Fram tills den elektroniska handlingen blir allmän kan den ändras hur mycket 
som helst eftersom inget kan egentligen gallras ur ett arkivrättsligt perspektiv. Det finns förvisso ett 
skick som den elektroniska handlingen senast var i vid den senaste framställningen, men inga hinder 
mot att handlingen återges på andra sätt. Alla möjliga återgivningar av den elektroniska handlingen 
skulle kunna vara lika beständiga. En verksamhet hanterar emellertid sina handlingar för ett visst 
syfte och använder dem mot bakgrund av vilken betydelse handlingarna har dels i verksamheten 
internt, i förhållande till andra verksamheter och allmänheten, dels de krav som ställs av gällande 
rätt. Det vill säga, handlingarna har ett Funktionellt skick, och om detta skick förloras eller försvinner 
finns inte heller något behov att ta hänsyn till. 

EXAMPEL. Ett ärende kan pågå under flera år innan det slutbehandlas och handlingarna i ärendet blir allmänna. 

Under ärendets handläggning framställs olika elektroniska handlingar. Samtidigt kan myndigheten under denna period 

uppdatera eller byta sina program. Detta kan få till följd att de elektroniska handlingarnas skick ändras vid nya fram-

ställningar eller ändras vid återgivning, men att handlingarna fortfarande kan användas för avsett syfte. Om de elek-

troniska handlingarna inte längre kan återges kan de inte heller användas för avsett syfte. Det kan emellertid vara 

möjligt att extrahera delar av en elektronisk handling, och därigenom framställa en ny handling som kan återges i något 

skick. Den nya elektroniska handlingen kan sedan antingen användas för samma tidigare avsedda syfte eller inte. 

Det finns inget hinder att en elektronisk handling kan återges på olika sätt, eftersom bestämmelser 
om gallring inte aktualiseras. Alla möjliga presentationer av en elektronisk handling är lika giltiga så 
länge det uppfyller det funktionella skicket. Samtidigt innebär det att det kan bli kostsamt för en 
verksamhet att på långt sikt, men även med risk på kort sikt, att återge en elektronisk handling efter-
som det inte finns något objektiv konstant som avgränsar verksamhetens skyldigheter. Detta kan 
verka något motsägande, men resonemanget är att utan en närmare avgränsning kan det bli betung-
ande och dyrt för en verksamhet att förvalta sina elektroniska handlingar eftersom det kan vara svårt 
att handskas med alla ändringar och avvikelser som kan uppstå. Jämför med RIR 2019:28 (s. 58). 

... Riksrevisionen bedömer att frånvaron av målarkitektur och arkitekturstyrning är en av flera 

bakomliggande förklaringar till att många myndigheter idag har it-system som kan anses vara 

föråldrade utifrån verksamhetens behov. En arkitekturstyrning utifrån en målarkitektur är därmed 

centralt för att vidmakthålla och utveckla en it-miljö som effektivt stödjer verksamhetens behov. 

Behovet av målarkitektur och arkitekturstyrning accentueras med storleken på myndighetens 

totala it-miljö. 

De iakttagelser Riksrevisionen har gjort kring myndigheternas bristande arbete med 

digitaliseringsstrategier kan även de vara en förklaring till att många myndigheter brottas med en 

it-miljö bestående av föråldrade it-system i varierande omfattning. En sådan strategi anger en 

riktning för vad myndigheten totalt sett vill uppnå med sin digitalisering. Det ger därmed en 

riktlinje som varje enskilt projekt som rör it-utveckling eller förvaltning i någon utsträckning 

behöver förhålla sig till. Omvänt blir det utan en strategi svårt att åstadkomma en effektivt 

fungerande helhet. 
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Resonemanget pekar på att verksamheter som har ett bevarandeperspektiv kan utforma sina arbets-
flöden och arbetsrutiner så att dessa mynnar ut i elektroniska handlingar som vid tidpunkten de blir 
allmänna är arkivbeständiga. Dessa aspekter kan emellertid inte regleras av denna författning. Här 
kan endast verksamheter uppmanas att som grund för verksamhetsutvecklingen utforma processer 
och metoder som är lämpliga med hänsyn till arkivvården. 

4.1. Exempel från kommuner 

Exempel på betydelsen att arkivering måste tas i beaktande från början är något som påträffats hos 
flertal kommuner. Emmaboda kommuns arkivreglemente (2016-12-20, s. 4-5). 

… Vid upphandling av nya IT-system ska myndigheterna rådgöra med arkivmyndigheten för att i 

upphandlingens kravställning säkerställa att möjligheterna finns för ett framtida bevarande av 

allmänna handlingar. 

Fagersta kommuns föreskrifter om arkivvård (2017-10-23, s. 3). 

Vid inköp, vidareutveckling och avveckling av IT-system ska samråd alltid ske med 

arkivmyndigheten. Nämnden ska ta hänsyn till hur länge samt hur informationen ska bevaras. 

Varje nämnd och styrelse ska använda beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv 

enligt standarder för en ändamålsenlig arkivvård.2 

2 Med gängse standarder avses beprövade och godkända metoder och materiel, till exempel 

sådant som föreskrivs om i Riksarkivets föreskrifter om arkivvård för statliga myndigheter eller 

liknande rekommendationer. 

Hörby kommuns bilaga till arkivreglemente (2019-10-28, s. 7), och Lund kommuns arkivreglemente 
(2015-04-23, s. 6). 

… När det gäller IT-system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska 

förutsättningar för långsiktigt digitalt bevarande, med stöd av arkivarien hos arkivmyndigheten, 

beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. 

Järfälla kommuns riktlinjer för hanteringen av arkiv (2016-09-27, s. 4). 

Vid inköp, vidareutveckling och avveckling av IT-system ska alltid samråd ske med 

arkivmyndigheten. Vid inköp av nya IT-system samt vidareutveckling ska möjligheten att 

arkivera information ur dessa beaktas av nämnden i samband med kravställning. … 

Vid inköp, utveckling och avveckling av IT-system måste arkivering och gallring tas hänsyn till i 

förväg. Genom att ställa krav på arkivering och gallring kommer det bli väsentligt lättare att 

arkivera antingen genom utskrifter eller genom leverans till det kommungemensamma e-arkivet. 

Informationen i ett IT-system ska antingen bevaras eller gallras, och om inte beredskap finns för 

detta i samband med anskaffning blir det väldigt kostsamt att rätta till i efterhand 
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Mariestad kommuns arkivreglemente (2020-01-26, s. 5). 

… När det gäller IT-system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska 

förutsättningarna för långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller 

utvecklas. 

Nykvarn kommuns arkivreglemente (2019-11-07, s. 3), och Södertälje kommuns arkivreglemente 
(2011-01-31, s. 2). 

… Upphandling av papper, skrivmedel, förvaringsmedel, system och programvaror ska 

genomföras med hänsyn till allmänna handlingars beständighet. 

Ragunda kommuns arkivreglemente (2014-04-14, s. 4). 

För IT -system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar för 

långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. 

Sundbyberg kommuns arkivreglemente (2016-09-26, s. 5). 

Vid inköp av nya IT-system ska möjlighet att arkivera information ur dessa beaktas vid 

kravställning, och samråd ske med arkivmyndigheten gällande formerna för uttag av information 

ur systemen samt vad som anses som godkända filformat. 

Växjö kommuns arkivreglemente (2019-09-03, s. 5). 

När det gäller verksamhetssystem som hanterar allmänna handlingar ska förutsättningar för 

bevarande och gallring beaktas när systemen upphandlas, uppdateras och utvecklas. … 

Älmhult kommuns arkivreglemente (2009-04-02, s. 4). 

… När det gäller IT-system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska 

förutsättningar för långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. 

Ödeshögs kommun arkivreglemente (2014-05-01, s. 6). 

… För IT-system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar för 

långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. 
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2 kap. Definitioner 

1 § I DENNA FÖRFATTNING ANVÄNDS FÖLJANDE BEGREPP 
MED NEDAN ANGIVEN BETYDELSE. 

Det 2 kapitlet innehåller endast en bestämmelse och vilken definierar centrala begrepp och termer 
för författningen. Mot bakgrund av vad som sagts om Målgrupp kan användningen av begrepp och 
termer skilja sig åt mellan verksamheter, varför termer i definitionerna kan behöva kopplas till termer 
som är vedertagna i verksamheten. 

I författningen definieras endast de begrepp som har en betydelse för tillämpningsområdet av denna 
författning. En enkel tumregel är att om något inte är definierat i författningen så gäller den lexikaliska 
definitionen i sammanhanget, vilka kan beskrivas i andra texter. Till exempel, dessa författningskom-
mentarer och anknytande vägledningar. Det källunderlag som annars rekommenderas, och som 
utredningen har och kommer att utgå från är bland annat:8 

‒ ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary 

‒ ISO/IEC/IEEE 24765:2017(E) Systems and software engineering — Vocabulary 

‒ Rikstermbanken 

‒ SEVOCAB (eng. Software and Systems Engineering Vocabulary) 

‒ Svenska Akademiens Ordböcker 

‒ Svenska datatermgruppen 

1. BEGREPP OCH TERMER 

Källunderlag för terminologiarbetet: 

‒ Heidi Suonuuti, Terminologiguiden – En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik 

‒ ISO 704:2009 Terminology work — Principles and methods 

‒ ISO 860:2007 Terminology work — Harmonization of concepts and terms 

‒ ISO 1087:2019 Terminology work and terminology science — Vocabulary9 

‒ SS-ISO 15188:2005 Terminologiarbete – Riktlinjer för projektledning vid terminologistandardise-
ring (ISO 15188:2001, IDT) 

‒ ISO 29383:2010 Terminology policies — Development and implementation 

‒ Spri rapport (481) Metoder och principer i terminologiarbetet 

                                                
8  Definitioner, begrepp och termer kan sedan återfinnas i specifika standarder. Till exempel, ISO 12651-1:2012 

Electronic document management — Vocabulary — Part 1: Electronic document imaging, ISO 12651-2:2014 
Electronic document management — Vocabulary — Part 2: Workflow management. 

9  Ersatte: ISO 1087-1:2000 Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application. 
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‒ TNC Terminologins terminologi: begreppsdiagrammen 

‒ TNC Terminologins terminologi: ordlistan 

 

1.1. Begrepp och termer i OAIS 

Referensmodellen för ett ”oberoende arkivinformationssystem”, förkortat på engelska som OAIS 
(eng. Open Archival Information System),10 standardiserad av ISO,11 är en modell för att planera och 
organisera en verksamhets arkiv tillsammans med verksamhetens ledning, vilka ska ta fram en stra-
tegi för bevarande. Tillämpningsområdet för referensmodellen överlappar därför med användningen 
och hanteringen av handlingar (s. 1-1), och inte framställningen av elektroniska handlingar. 

Ett OAIS är ett Arkiv med tillhörande organisation, eller del av organisation, av personer och 

system som ansvarar för att bevara Information och göra den tillgänglig för en Identifierad 

målgrupp. Det uppfyller en uppsättning sådana ansvarsområden, så som de definieras i detta 

dokument, vilket innebär att ett OAIS-Arkiv skiljer sig från andra Arkiv. … 

Tillämpningsområdet för OAIS omfattar alltså informationsförvaltning, särskilt arkiv. För detta syfte 
definieras en begreppsapparat som är avsedd att vara och förbli abstrakt. Av inledningen till avsnittet 
om terminologi i OAIS (a. 1.7.2) framgår att termerna i OAIS inte är vedertagna. 

I denna Referensmodell används många termer som kräver tydligt definierad innebörd. Dessa 

termer definieras i detta underavsnitt. … 

Eftersom denna Referensmodell är tillämplig inom alla områden och organisationer som bevarar 

och tillhandahåller, eller förväntar sig att bevara eller tillhandahålla, Information i digital form, 

kan dessa termer inte motsvara all känd terminologi inom ett visst område (t.ex. traditionella 

Arkiv, digitala bibliotek, vetenskapliga Datacentra). I stället har man valt att använda termer som 

inte redan har många innebörder, för att minska risken att förmedla icke avsedd innebörd. Därför 

kommer sannolikt alla områden och organisationer att finna att de behöver mappa en del av sina 

välkända termer till termer i OAIS-Referensmodellen. Detta bör inte vara svårt och betraktas som 

ett bidrag till, snarare än ett hinder för, Referensmodellens framgång. Exempelvis fokuserar 

Arkivvetenskapen på bevarande av verksamhetsinformation. Denna term används inte i OAIS-

Referensmodellen, men en mappning görs närmast till ”Innehållsinformation i ett 

Arkivpaket” … . 

Enligt referensmodellen ska alltså en verksamhet konkretisera och specificera termerna i ett visst 
sammanhang. Till exempel, vid tillämpningen av denna författning.12 Det strider därför mot OAIS att 
tillämpa begreppsapparaten i andra sammanhang eller fylla den med specifik innebörd, eftersom det 
riskerar att förmedla annan än avsedd innebörd. De verksamheter som valt att tillämpa standarden 
ska alltså koppla verksamhetens begreppsapparat till standardens terminologi. I Tabell 9 återfinns 

                                                
10  The Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) 
 http://www.oais.info/ (20200508) 
11 ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) — 

Reference model. 
 SS-ISO 14721:2016 Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT). 
12  Jämför med definitionen av informationsformat. 

http://www.oais.info/
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en vägledande förteckning för verksamheter som behöver koppla denna författnings begreppsappar-
at till terminologin i OAIS. 

Tabell 9 Tolkning av och förslag till hur begreppsapparaten i OAIS kan kopplas till denna författning. Definitionerna från 

OAIS är citerade. 

Definition OAIS13 

Elektronisk handling Digitalt objekt Ett objekt sammansatt av en uppsättning bitsekven-
ser. 

 Innehållsinformation En Informationsuppsättning[14]  som är det ursprungli-
ga målet för bevarande, eller som inkluderar delar av 
eller all denna Information. Det är ett Informations-
objekt bestående av dess Innehållsdataobjekt och 
dess Representationsinformation. 

 Informationsobjekt Ett Dataobjekt tillsammans med dess Representatio-
nsinformation 

 Innehållsdataobjekt Dataobjektet som tillsammans med Associerad Rep-
resentationsinformation utgör Innehållsinformation.[15] 

 Information Varje slags vetande som kan utbytas. Vid utbyte rep-
resenteras Information av Data. Ett exempel är en 
sträng av bitar (Data), åtföljd av en beskrivning av hur 
strängen av bitar ska tolkas som siffror som represen-
terar temperaturobservationer i grader Celsius (Rep-
resentationsinformation). 

Den elektroniska hand-
lingens beständighet16 

Autenticitet Den grad i vilken en person (eller ett system) ser ett 
objekt som vad det anges vara. Autenticitet bedöms 
utifrån bevis.[17] 

Format Semantisk 
information 

Den Representationsinformation som vidare beskriver 

                                                
13  Definitionerna är citerade, men kurservering inte i ursprunglig text. 
14  Det finns ingen definition för ”Informationsuppsättning”. Jämfört med den engelska versionen av standarden 

är det troligtvis en felskrivning, och skrivningen ska inte signalera en definition. Det vill säga, ordets första 
bokstav ska inte vara en versal. 

15  Det finns ingen definition för ”Associerad Representationsinformation”. Jämfört med den engelska versionen 
av standarden är det troligtvis en felskrivning, eftersom ”Associerad” är skriven med gemener, och skrivningen 
ska inte signalera en definition. Det vill säga, ordets första bokstav ska inte vara en versal. Jämför dock (s. 2-
4) första stycket efter Figur 2-2, ”… och dess Associerade Representationsinformation.”. 

16  Det ska särskilt uppmärksammas att elektroniska handlingars beständighet inte motsvaras i OAIS av definitio-
nen Information om beständighet som avser ”Information som dokumenterar de mekanismer som säkerställer 
att Innehållsinformationsobjektet inte har ändrats på odokumenterat sätt. Ett exempel är en kod för cyklisk 
redundanskontroll för en fil.”. Se vidare definitionen för Elektroniska handlingens beständighet. 

17  Definitionen är inte tydlig, och ”bevis” definieras inte. Definitionen tolkas emellertid var det som närmaste berör 
den elektroniska handlingens beständighet; att kunna återge en elektronisk handling som den var avsedd. 
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Definition OAIS13 

innebörden, utöver vad som ges av Strukturinforma-
tionen. 

 Strukturinformation Representationsinformation som anger hur ytterligare 
Information är organiserad. Den mappar exempelvis 
bitströmmar till vanliga Datatyper som tecken, siffror 
eller bildpunkter samt aggregationer av dessa typer, 
som teckensträngar och vektorer.[18] 

Format (binär) Data En formaliserad, omtolkningsbar representation av 
Information, lämplig för kommunikation, tolkning eller 
bearbetning. Exempel på Data kan vara en bitsek-
vens, 

 en siffertabell, tecken på en sida, inspelning av ljudet 
av en person som talar,[19] eller ett månstensprov. 

Informationsformat 

Referensinformation Information som används som identifierare för Inne-
hållsinformation. Den inkluderar också identifierare 
som gör att externa system entydigt kan hänvisa till 
specifik Innehållsinformation. Ett exempel på Refe-
rensinformation är ISBN. 

Framställning   

Tekniska egenskaper Strukturinformation Se ovan, definitionen format. 

Tekniska processer   

Handling Dataobjekt Ett fysiskt eller Digitalt objekt. 

Allmän handling Innehållsinformation Se ovan, definitionen elektronisk handling.20 Definitio-
nens första mening bör lämpligen vara vad som när-
mast sammanfaller med begreppet arkivlagens ända-
mål; ”… det ursprungliga målet för bevarande…”. 

Implementering 
(avkodning)21 

Representations-
information 

Information som mappar ett Dataobjekt till mer meni-
ngsfulla koncept. Exempel på Representationsinfor-
mation för en bitsekvens som är en FITS-fil kan bestå 
av FITS-standarden, som definierar formatet, plus en 

                                                
18  I standarden (a. 4.2.1.3.1) beskrivs det som ”Strukturinformation kallas ofta det digitala objektets format.”. 
19  Inspelning av ljud kan vara en bitsekvens av en person som talar, eller ”innehållet” av det som talas, i uppräk-

nade exempel tolkas båda som möjliga; inspelning (bitsekvens) eller person som talar (innehåll). 
20  I bilaga B Förhållanden till andra standarder eller arbeten (informativ) kopplas ”Handling (traditionella Arkiv)” 

till termen Innehållsinformation (s. B-2). 
21  Representationsinformation tolkas vara de materiel och metoder som krävs för att implementera ett eller flera 

format till ett tekniskt skick som ger en elektronisk handling den form och funktion som förmedlar dess innehåll. 
Med andra ord, det som krävs för att avkoda. 
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Definition OAIS13 

ordlista som definierar innebörden av nyckelord i filen, 
vilka inte ingår i standarden. Ett annat exempel är JP-
EG-programvara som används för att rendera en JP-
EG-fil. Det är inte speciellt meningsfullt för människor 
att rendera JPEG-filen som bitar, men programvaran, 
som förkroppsligar förståelse av JPEG-standarden, 
mappar bitarna till bildpunkter, som sedan kan render-
as som en bild avsedd att ses av människor.[22] 

Materiel och metoder Programvara för ren-
dering 

Ett slags programvara som visar Representations-
information som ett Informationsobjekt i form som är 
förståeligt för människor. 

Representations-
nätverk 

Den uppsättning Representationsinformation som fullt 
ut beskriver innebörden hos ett Dataobjekt. Represen-
tationsinformation i digital form kräver Ytterligare rep-
resentationsinformation, så att dess digitala form kan 
förstås långsiktigt. 

Ytterligare represen-
tationsinformation 

Representationsinformation som inte enkelt kan klass-
ificeras som semantisk eller strukturell. Exempelvis 
kan programvara, algoritmer, kryptering, skriftliga ins-
truktioner och mycket annat behövas för förståelse av 
Innehållsdataobjekt, och detta är därför per definition 
Representationsinformation, men rör inte uppenbart 
struktur eller semantik. Information som definierar hur 
Strukturinformation och Semantisk information relate-
rar till varandra, liksom erforderlig programvara för be-
arbetning av en Databasfil, betraktas också som Ytter-
ligare representationsinformation. 

Åtkomstmodul Den modul i OAIS som innehåller de funktioner och 
tjänster som gör Arkivinnehållet[23] och relaterade tjän-
ster synliga för Konsumenter. 

Åtkomstprogramvara En programvarutyp som presenterar en del eller allt 
Informationsinnehåll i ett Informationsobjekt i former 
som är förståeliga för människor eller system. 

                                                
22  Jämför med Referensinformation som tolkas som allt som kan härledas från bland annat format, program, och 

annan dokumentation för att kunna avkoda till något ”meningsfullt”. Att den strukturella eller semantiska infor-
mationen empiriskt är i Dataobjektet är inte av intresse, men att en åtskillnad kan göras vid implementering 
(kodning). Jämför standarden (s. 4-22, kursivering och fetstil inte i ursprunglig text) ”Figur 4-11 understryker 
det faktum att Representationsinformation innehåller både Strukturinformation och Semantisk information, 
även om distinktionen i vissa implementeringar är subjektiva.”. Det vill säga, vad tanken var vid framställ-
ning (implementering, kodning) är inte av betydelse, utan vad som krävs vid avkodning. 

23  Det finns emellertid ingen definition för ”Arkivinnehåll”. Jämfört med den engelska versionen är det troligtvis 
en felskrivning, eftersom däri är (eng.) ”archival information holdings” skriven med gemener och ska inte signal-
era en definition. Det vill säga, ordets första bokstav ska inte vara en versal. 
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Definition OAIS13 

Åtkomstverktyg Program eller dokument som gör att Konsumenter kan 
lokalisera, analysera eller hämta Information från ett 
OAIS. 

Specifikation Representationsinfor
mation 

Se ovan, definitionen implementering. 

Tekniska hjälpmedel   

Återgivning   

ELEKTRONISK HANDLING 

En elektronisk handling kan ha många former och funktioner. Till exempel, bild, dokument, film, foto-
grafi, kalkylblad, register, text, video. Av proposition (1975/76:160) Nya grundlagsbestämmelser 
angående allmänna handlingars offentlighet framgår (s. 52) att begreppet även innefattar exekver-
bara format. Det vill säga, program. 

… Av flera skäl följer att också maskinläsbart lagrade datorprogram måste betraktas som 

upptagningar för ADB i TF:s mening … Det kan här räcka med att peka på att 

informationsinnehållet i fråga om konventionella handlingar inte har något att betyda för om ett 

dokument utgör en handling i TF:s mening eller ej. Samma regel måste gälla också i fråga om 

ADB-upptagningar. Önskar man undanta datorprogram i maskinläsbar form från 

offentlighetslagstiftningen måste detta ske genom ett uttryckligt stadgande. Lämpligheten av ett 

sådant kan mycket starkt ifrågasättas. 

Av samma förarbete kan vidare utläsas (s. 120-121). 

En remissinstans har ställt frågan huruvida ett datorprogram är att anse som en upptagning enligt 

grundlagen och därmed som handling. OSK [Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén] 

har inte uttryckligen berört problemet i sitt betänkande. Kommittén föreslår emellertid i lagen om 

allmänna handlingar en sekretessbestämmelse (9 §) för datorprogram som gäller hemlig ADB-

upptagning. Det finns ingenting som tyder på att kommittén har räknat med annat än att 

bestämmelsen skulle omfatta också datorprogram som är maskinellt lagrat. Enligt min 

[utredarens] mening kan någon tvekan inte råda om att sådant program är en upptagning och 

därmed en handling enligt förevarande paragraf. 

Begreppet Tekniskt hjälpmedel behandlas under den definitionen. Förenklat, om en handling normalt 
kräver ett tekniskt hjälpmedel är den att anse som en upptagning. Av betydelse här är att om den 
tekniska metoden för upptagningen faller inom data- och informationsteknik så kan handlingen bet-
raktas som elektronisk. Se proposition (1973:33) Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar 
i tryckfrihetsförordningen, m.m. (s. 75-76). 
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Vad härefter gäller upptagning som inte är avsedd för ADB men som likväl kan läsas endast med 

tekniskt hjälpmedel kan som exempel nämnas uppgift som är upptagen på mikrofilm. Normalt är 

sådan film läsbar med hjälp av läsapparat. Det kan emellertid också inträffa att mikrofilm läses 

maskinellt genom att den matas in i datamaskin. I sådant fall kan de uppgifter som finns upptagna 

på mikrofilmen också vara att anse som upptagningar för ADB. 

Det väsentliga för att en handling ska vara elektronisk är alltså den tekniska metod som används för 
att framställa innehållet i handlingen. En annan väsentlig förutsättning är att innehållet även har 
fixerats till en form. Till skillnad från analoga handlingar behöver däremot inte innehållet i en elektro-
nisk handling vara bundet till en lagringsenhet. 

Användningen av termen lagringsenhet kan läggas till de övriga termer som förekommer i lag och rättspraxis för att 

hänvisa till samma begrepp. Till exempel, databärare, datamedier, informationsbärare, lagringsmedium, lagringsmedel, 

minnesmedier. 

De få fall där den elektroniska handlingen kan anses vara bunden till en lagringsenhet är möjligtvis 
vid hårdvarukod (eng. firmware), och krypteringsnycklar som är låsta till ett fysiskt objekt. Det vill 
säga, hårda certifikat eller nycklar. Även i dessa fall är innehållet fortfarande ett tekniskt separat skikt 
från lagringsenheten, och kan med vissa tekniska metoder kopieras, och eventuellt skrivas över 
beroende på datorminnet. Till exempel, ROM (eng. Read-Only Memory), maskerad ROM, även 
kallad integrerad krets ROM, PROM (eng. programmable ROM), EPROM (eng. Erasable PROM), 
EEPROM (eng. Electrically EPROM). Detta kan jämföras med att skriva ut binär data på papper och 
därmed binda innehållet till lagringsenheten. 

En elektronisk handling som tekniskt består av ”uppgifter” sammanställt från olika ”platser” ska ses 
som en handling om sambandet mellan uppgifterna är sakliga och logiska. Till exempel, det kan vara 
poster i en databas som sammanställs till ett dokument, eller bilder och datafiler som länkas till i ett 
dokument. 

Sammanfattningsvis, en elektronisk handling är en handling som har framställts med digitaltekniska 
materiel och metoder, och kan vara antingen 

‒ en avgränsad och fixerad mängd lagrad innehåll med viss form och funktion, eller 

‒ en sammanställning av avgränsade och fixerade mängder av lagrat innehåll, 

1. om handlingen är en upptagning, 

2. om det finns ett sakligt och logiskt samband mellan innehållsdelarna, och 

3. om de kan presenteras tillsammans med en viss form och funktion. 

ELEKTRONISKA HANDLINGENS BESTÄNDIGHET 

I kommentarerna till 1 kapitlet 6 § om Författningens omfång definieras beständighet som elektronisk 
handling som kan användas och hanteras med hänsyn till behovet av funktionellt skick över tid. Av 
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den diskussionen framkommer att det är en systematisk tolkning av 2, 11 och 12 §§ arkivförordnin-
gen som en övermängd till definitionen arkivbeständighet; allmän handling som kan användas och 
hanteras med hänsyn till behovet av ursprungligt skick över tid. 

Det framgår av samma diskussion att definitionen av beständighet är för bred för denna författning 
och fångar aspekter som inte kan regleras med stöd av bemyndigandet i 2 § arkivförordningen. 
Författningens tillämpningsområde är tekniska krav på elektroniska handlingar, och vad som ska 
regleras är tekniska krav på beständigheten hos dessa handlingar. Denna aspekt av elektroniska 
handlingar definieras som det tekniska skicket, och beständigheten avser alltså möjligheten att åter-
ge detta skick. För att betona denna mer snävare betydelse av beständighet har därför definitionen 
uttryckts som den elektroniska handlingens beständighet för att signalera att beständigheten avser 
en elektronisk handling i synnerhet, och inte beständighet i allmänhet. 

I det här sammanhanget ska uppmärksammas att den elektroniska handlingens beständighet varken avser att endast 

bevara binär data eller avser sådana åtgärder som krävs för att skydda den elektroniska handlingen. Detta kan jämföras 

med förekomsten av beständighet i Begrepp och termer i OAIS där ”Information om beständighet” definieras som (s. 

1-11) ”Information som dokumenterar de mekanismer som säkerställer att Innehållsinformationsobjektet inte har änd-

rats på odokumenterat sätt. Ett exempel är en kod för cyklisk redundanskontroll för en fil.”, vilket utvecklas i standarden 

med (s. 2-6) att ”Beständighet tillhandahåller ett skal eller ett skydd som skyddar Innehållsinformationen från odokum-

enterad förändring. Detta kan exempelvis inkludera en kontrollsumma för Innehållsinformationen i ett digitalt Informa-

tionspaket.”. Tabell 4-1 i standarden (s. 4-31) anger som exempel på beständighet autenticitets-indikator, certifikat, 

cyklisk redundanskontroll, digital signatur, kontrollsumma, kryptering, Reed-Solomon-kodning. 

 

Å ena sidan tolkas beständighet i OAIS ha en snävare innebörd. Det vill säga, den avser endast säkerställandet av 

dataintegriteten. Å andra sidan får beständighet i OAIS därigenom samtidigt den bredare innebörd som avgränsas bort 

från denna författning eftersom det förutsätter åtgärder från en verksamhet för att uppnå den föregående snävare inne-

börden. Till exempel, inrätta understödjande åtgärder för att autentisera eller kontrollera dataintegriteten. 

Konsekvenserna av uppdelningen ska särskilt uppmärksammas. Att en elektronisk handling ska 
återges i funktionellt skick eller ursprungligt skick är en värdering; ett särskilt skick som förväntas 
återges över tid. Att återskapa ett tekniskt skick är ett mätbart förhållande; en särskild form och 
funktion som kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 

Båda delarna är lika viktiga och förutsätter varandra. En elektronisk handling är ytterst en sekvens 
av ett binärt format som inte sönderfaller över tid på samma sätt som fysiska föremål. Det kommer 
att vara samma binära format idag som för all framtid. Ett undantag är om ett binärt format är exek-
verbar och därigenom kan ändra sig. Andra undantag beror sedan på yttre företeelser. Antingen att 
ändringar sker genom andra program eller att lagringsenheten som är ett fysiskt föremål fallerar över 
tid. Till exempel, på grund av skada eller slitage. 

Den elektroniska handlingen är därför tekniskt sätt bestående och varaktig i något avseende men är 
den beständig? Är det endast det binära formatet som ska återges? Ska det binära formatet tolkas 
och omvandlas till en annan representation? Om svaret är ja, vad för representation ska i så fall 
återges? Svaret på dessa frågor kräver en värdering, om vad som ska återges. Det vill säga, ett 
särskilt skick som ska återges. Till exempel, ett ursprungligt eller funktionellt skick. Som framgår av 
Tabell 10 kan ett tekniskt skick återges på många sätt. Frågan är vilken form och funktion ger ett 
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innehåll som kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt och som över tid kan återskapas 
som förväntat. 

Tabell 10 Till vilken form och funktion ska en elektronisk handling avkodas? Vad krävs för att avkoda handlingen till den 

formen och funktionen? Exemplen är endast olika representationer av samma kod (återgivningar). Vilket tekniskt skick ska 
återges? Vilken mening ska kunna avkodas tillbaka? 

Värdering Vad Hur Kunskap om 

Läsa binär kod? 

Vilken teckenkodning? 

00011111010000110000 Kodning och avkodning av tecken-
kodning. 

Specifikation 

Implementering 

Läsa Unicode-
kodpunkten? 

Vilken Unicode-
kodpunkt? 

u1f430 Avkodning av Unicode-kodpunkt Specifikation 

Implementering 

Läsa glyfen? � Rendering av teckensnitt. Specifikation 

Implementering 

Vilken glyf? 🐰   Teckensnittsbibliotek. Programbibliotek 

 
Jämför Figur E-1: Skiktad Informationsmodell i OAIS, bilaga E Modell för programvaruanvändning i representations-

information (informativ). 

Denna författning reglerar alltså hur former och funktioner kan framställs för att över tid kunna 
återges. Det är kunskapen om att återge former och funktioner som är av teknisk betydelse, men 
det är meningen som ska återställas som är av arkivrättslig betydelse. Det ena förutsätter därför det 
andra för beständighet.24 

Denna författning reglerar emellertid endast den tekniska betydelsen, men måste beröra innehållet 
som referenspunkt. I Tabell 11 sammanfattas dessa två aspekter, vilka korresponderar mot dem 
aspekter av teknisk kontroll som mäter den elektroniska handlingens beständighet utifrån dels tek-
niska krav på materiel och metoder, dels subjektiva krav på materiel och metoder. 

Tabell 11 För att konsekvent framställa och återge ett tekniskt skick krävs kunskap om materiel och metoder, vars imple-

menteringar kan mätas med materiella och formella kontroller. Syftet med framställningen och återgivningen är emellertid 
beroende av personer som bestämmer innehållet i handlingen och vad den avsedda formen och funktionen är och var, 
vilka kan mätas med policykontroller och kontroller av form och funktion. 

Skick Avser… Kräver… Teknisk kontroll 

Tekniskt skick form och funktion kunskap materiell och formell 

Annat skick innehåll värdering policy, form och funktion 

                                                
24  Jämför dock Om sambandet mellan beständighet och arkivbeständighet. 
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FORMAT 

Definitionen av format är av central betydelse för denna författning, eftersom materiel och metoder 
framställer elektroniska handlingar ytterst i ett eller flera format vilka över tid ska kunna återges. 
Definitionen ska möjliggöra att tekniska krav kan analyseras och tillämpas ur flera perspektiv. Det 
finns Fyra led i definitionen. 

1. FYRA LED I DEFINITIONEN  

1.1. ”Logiska eller visuella mönster…” 

Den lexikaliska definitionen av format är starkt beroende av sammanhanget. 

Tabell 12 Översikt av påträffade användningar av ordet format fördelade i sex kategorier. 

Sammanfattning Beskrivning 

Grafisk disposition och stil 
Placering, utformning och utseendet av grafiska objekt och text i en hand-
ling. 

Storlek och form 
Rumsliga dimensioner och mått. Till exempel, förhållanden, proportioner, 
skepnad, form, längd, bredd, djup, och kurvor. 

Gränssnitt 
Protokoll för kommunikation. Till exempel, HTTP, FTP, IMAP, POP, TCP/IP, 
Posix filtyper. 

Regler och villkor 
Algoritmer, processer, procedurer och andra instruktioner som specificerar 
och kvalificerar ett mönster eller form; hur de ska läsas, skrivas, tolkas. 

Kodning av information 
Skrivning av data för lagring som datafil eller överföring som dataflöde över 
nätverk, och avkodning till information för observation och tolkning. 

Strukturering av data 
Organisering av data inom ett avgränsat område. Till exempel, lagring (sek-
torer, celler, spår), serialisering av data, olika datatyper eller filformat (tagg-
ar, block). 

Det framgår av Tabell 12 att format kan ges en mängd olika meningar. I data- och informationstek-
niska sammanhang, särskilt i svenska språkbruket är det vanligt att termen format blir synonymt med 
filformat. En elektronisk handling kan ha ett filformat, men den har vanligtvis även en mängd andra 
format som tillsammans ger handlingen dess form och funktion. Det vill säga, handlingen ett tekniskt 
skick. I Tabell 13 återfinns ett enkelt exempel. 

Tabell 13 En ”enkel” elektronisk handling med formen bild har vanligtvis tre format; ett bildformat, ett filformat, ett kom-
pressionsformat. I exemplet illustreras JFIF (Jpeg), PDF/A, Tiff baseline och Tiff extended där rött signalerar inget stöd 
och grönt stöd finns för att lagra ett specifikt komprimeringsformat i filformatet. Bildformatet i exemplet har inte tagits med 
eftersom det är själva datastrukturen för bildpunkterna som komprimeras och lagras i ett filformat. 
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Bildformat Komprimeringsformat 

Filformat CCITT 1d CCITT G3 CCITT G4 DCT JBIG2 LZM PackBits 

JFIF Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

PDF/A-1 Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

TIFF part 2 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

TIFF part 1 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Att inskränka innebörden av format till filformat eller till någon annan teknisk egenskap är därför inte 
lämpligt för författningens tillämpningsområde. Av betydelse är istället en definition som kan finför-
dela och belysa alla format som utgör det tekniska skicket så att dessa kan analyseras ur det eller 
de perspektiv som är av relevans i ett enskilt fall. 

EXEMPEL. PDF har stöd för exekverbar kod (PostScript, Javascript), stöd för att rendera bilder (Imaging Model), 

och stöd för flertal andra bildformat (”JPG”, ”TIFF”), och är ett filformat som kan omsluta andra filformat. Att kate-

gorisera PDF som endast ett filformat är därför endast rimligt om det är den tekniska egenskapen som ska analyseras i 

sammanhanget. 

Gemensamt för alla dessa format är att de ger utryck för logiska eller visuella mönster. Till exempel, 
det kan vara en symmetrisk eller asymmetrisk organisering eller strukturering av data eller informa-
tion representerat i kombinationer av mänskliga bokstäver och siffror, och, eller ytterst binärt i ett 
numeriskt talsystem. 

Att en människa inte kan tolka dessa mönster och istället uppfattar slumpmässiga symboler eller 
företeelser är av mindre betydelse. Till exempel, för en människa kan även enklare textformat vara 
svårtolkat, medan andra mönster är avsedda att just vara svåra att dechiffrera. Till exempel, krypter-
ing, komprimering eller långa och oregelbundna sekvenser eller dataflöden. En annan term för ut-
trycket ”logiska eller visuella mönster” skulle alltså vara kod. 

Samtidigt kan vissa typer av mönster vara så självklara att de inte betraktas som kod, utan mer som 
information. Till exempel bilder och text, och däri olika bildpunkter och symboler som utgör mönster 
som uppfattas som datum, figurer, syntax, ord, och uttryck. Att uttryckligen ange logiska och visuella 
istället för kod är därför ett sätt att signalera det större omfånget av format i denna författning. Defini-
tionen omfattar inte endast datastrukturer representerad med ett binärt talsystem men även informa-
tionsstrukturer som bygger på mänskliga bokstäver representerad med ett skriftspråk. För att skilja 
mellan dessa två perspektiv benämns det förra binära format och det senare informationsformat. 
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Införandet av termen informationsformat som benämning på begreppet har varit föremål 

för kritik. Det har emellertid inte under någon diskussion kunnat lämnas några förslag på 

en annan lämplig term. Exempel på alternativ som övervägts, men som av olika anledningar 

medfört fler frågor är abstrakta format, semantiska format, och symboliska format. Det kan 

därför förväntas att termen informationsformat inledningsvis kommer att uppfattas ”annor-

lunda” för vissa läsare. 

 

Termen informationsformat har emellertid en logisk relation till andra termer inom områd-

et. Till exempel, informationsstandarder, informationsstrukturer, data och information. Ter-

men får en logisk extension till termen innehållsformat. Begreppet innehållsformat är ett 

annat nytt begrepp som förekommer inom FormatE men som inte formellt behandlats. Med 

innehållsformat avses förenklat strukturering och organisering av information i en handling. 

Till exempel, krav på disposition, metodik, språkliga konventioner, eller uppgifter. 

 

Av Figur 3 framkommer de format som fångas med begreppet. I sammanhanget informa-

tion avses informationsformat att avkodas av människor, men utesluter inte maskinbehand-

ling. Informationsformatet kan representeras med teknikoberoende eller -beroende materiel 

och metoder. I sammanhanget av form och funktion avses informationsformat att avkodas 

av datorer, men utesluter inte att människor kan läsa det teknikspecifika datorspråket. 

Binära format är mönster i sekvenser av ett tillstånd mellan två ömsesidigt uteslutande lägen repre-
senterade vanligtvis i ett numeriskt talsystem som antingen 0 eller 1. Ett informationsformat är ett 
mönster som ytterst avkodats från ett binärt format till symboler som oftast har semantisk mening för 
människor. Dessa symboler och den information deras sammanställning förmedlar kan sedan kom-
bineras till ett nytt format. Exempel på informationsformat är syntax i datorspråk, format för datum, 
notationer, ord eller uttryck. Ett informationsformat kan därför tolkas ytterligare antingen av en männi-
ska eller av en dator. Detta är emellertid inte nödvändigt. Sammanställningen av meningsfulla sym-
boler kan fortfarande resultera i informationsformat som kan vara alltför tekniskt, svårläsligt eller 
svårförståeligt för människor, eller inte alls bearbetningsbar eller behandlingsbar av en dator. 

Det rör sig alltså inte om två distinkta format utan om två perspektiv på format. Anledningen att 
åtskilja mellan dessa två övergripande perspektiv på format är att bedömningen av lämpligheten för 
dessa två synsätt på format kan vara väsentligt annorlunda. 

Perspektiven på format som binära format och informationsformat ska inte sammanblandas med den uppdelning som 

vanligtvis förekommer inom data- och informationsteknik, nämligen mellan binära format och textformat. Ett binärt 

format som sammanfaller helt med en teckenkodning särskiljs vanligtvis som ett textformat. Denna distinktion utgör 

en traditionell gruppering bland format. I denna författning finns och används begreppet textformat, och ett informa-

tionsformat kan ha ett sådant textformat, men det är inte nödvändigt; ett informationsformat kan även representeras 

med andra format. Till exempel, bild eller ljud. 

1.2. ”… som representerar tekniska egenskaper…” 

Ett annat mer generiskt sätt att uttrycka logiska och visuella mönster i detta sammanhang är metoder 
för representation. Sättet att kombinera binära tillstånd bildar mönster som ger formatet särskilda 
förmågor. Till exempel, som bildpunkter för att visa bilder, som tecken för att skriva ord, som data-
strukturer för att bearbeta data. Dessa tekniska egenskaper är endast tolkningar, och ett och samma 
mönster kan översättas till olika representationer beroende på tolkningen. 

Figur 3 En översikt av 

begreppsapparaten. 
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EXEMPEL. Beroende på tolkning kan ett mönster representera olika tekniska egenskaper som möjliggör olika an-

vändningar. Till exempel, ett binärt mönster kan tolkas som ett mänskligt numeriskt talsystem 1100001110100100 eller 

c3a4. Det kan även tolkas som tecknen Ã¤ (ISO-8859-1) eller tecknet ä (UTF-8). På samma sätt kan andra mönster i 

mänskliga symboler tolkas representera tekniska egenskaper även om dessa ytterst likväl är binära mönster. Till exem-

pel, länkar <a href="...">...</a> eller [länk](http://...), textstilar <i>...<i> eller //...//. 

Alla mönster som har betydelse för denna författning är alltså sådana som representerar en teknisk 
egenskap som kan ha förutsättningar för att bearbetas eller behandlas automatiskt med en dator 
eller kan få en särskild mening hos en människa. 

1.3. ”… vilka kan kodas och avkodas…” 

Det följer av föregående led (a. 1.2) att alla mönster är representationer, och att dessa representa-
tioner kan ta olika former. Det innebär att mönstren ska kunna översättas från en representation till 
en annan. Medan innebörden av ”kod” ges en djupare mening i den här författningen används term-
erna kodning och avkodning i samma sedvanliga bemärkelse. En lexikalisk definition av kodning 
återfinns i Terminologicentrums (2012) Basord i våra fackspråk 

översättning av data från en form till en annan 

Det finns ingen anledning i sammanhanget att skapa en definition med en närmare specificerad 
förklaring. Till exempel, översättning av ett logiskt eller visuellt mönster från en representation till en 
annan. 

En av författningens styrande principer är att alla elektroniska handlingar utgörs av ett eller flera 
format. Det är kodningen och avkodningen av den elektroniska handlingens form och funktion som 
är av betydelse. Det är därför omfånget av format är så stort, och begrepp som informationsformat 
har införts. Syftet är inte att värdera konstruktionen av mönster; författningen ska endast reglera vad 
som krävs för att dessa mönster ska över tid kodas och avkodas ”… konsekvent.”. 

1.4. ”… konsekvent.” 

Logiska och visuella mönster representerar alltså tekniska egenskaper som kan kodas och avkodas 
till och från andra tekniska egenskaper representerade med andra mönster. Av betydelse är att for-
matet kan kodas och avkodas exakt som avsett. Det kan här belysas en annan sekundär innebörd 
av kod som i sammanhanget data- och informationsteknik sällan förekommer men som kastar ljus 
på ett av de mest fundamentala problemen i författningens Tillämpningsområde. Enligt Svenska 
Akademiens Svensk ordbok kan kod i sin sekundära betydelse avse en samling av normer. Med en 
sådan tolkning innebär det alltså att logiska och visuella mönster är ett uttryck för normativa regler. 
Med andra ord, kodning och avkodning ska ske enligt dessa normativa regler. 

2. BETYDELSEN AV ABSTRAKTA OCH KONKRETA FORMAT 

Definitionen av format belyser tre centrala frågor som måste besvaras: 

‒ Vilka tekniska egenskaper ska ett format representera? 
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‒ Hur ska ett format översättas?  

‒ Vilken översättning är korrekt? 

För att besvara dessa tre frågor måste först en annan fråga ställas som berör kärnan av författning-
ens tillämpningsområde, varifrån kommer normativa regler för format? Vad eller vem är det som 
bestämmer vad ett format ska representera, hur det ska översättas från en representation till en 
annan, och bedömer om det är eller har blivit rätt eller fel? 

För att kunna besvara frågan om källan till normativa regler behöver en skillnad göras mellan abs-
trakta format och konkreta format. Med abstrakta format avses idéer om ett format. Med konkreta 
format avses observerbara exemplar av ett format. Skillnaden är att abstrakta format är inte mätbara 
medan konkreta format är mätbara. Distinktionen kan tillsynes förefalla akademisk men kastar ljus 
på ett centralt problem med den elektroniska handlingens beständighet: om det finns olika uppfatt-
ningar kring vad som utgör ett format och hur formatet ska översättas så innebär det att ett tekniskt 
skick inte konsekvent kan återges i samma tekniska skick eftersom utfallet beror på vem som gör 
den bedömningen. 

På ett abstrakt plan återfinns idén om ett format – ett idé-
format. Det kan till exempel vara uppfattningen av vad 
som är HTML, Jpeg, PDF, eller Tiff. Vilken eller vilka 
karaktäristik som ska utmärka formatet är subjektivt och 
kan skilja sig från person till person. Konkreta format är 
sådana format som har kommit till uttryck i ett binärt 
mönster. Till exempel, som elektroner på en lagringsen-
het. Även konkreta format kan emellertid skilja sig från ex-
emplar till exemplar eftersom de skapas utifrån de olika 
idéformaten hos personer. När flera personer skapar kon-
kreta format utifrån sin idé av formatet kan därför karak-
täristikerna av de konkreta formaten antingen (1) sam-
manfalla, (2) överlappa eller (3) helt avvika från varandra. 
Alla dessa konkreta format kan emellertid påstå sig rep-
resentera den korrekta abstrakta formatet även om de 
motsäger varandra eftersom det inte finns en objektiv refe-
renspunkt. 

Märk väl överlappningarna i Figur 4 Grovt förenklat. Firefox använder Gecko webbläsarmotor (eng. browser engine) 

men på iOS måste Firefox använda WebKit:s formgivningsmotor (eng. layout engine). Chromium är en webbläsare som 

anpassats till andra webbläsare. Till exempel, Google Chrome och från 2019 även Microsoft Edge. Chromium använder 

Blink som formgivningsmotorn som är en avgrening av WebKit:s webbläsarmotor. 

Resultatet är att ett idéformat som existerar som ett konkret format kan samtidigt skilja sig från ett 
annat konkret format av idéformatet, men kan uppfattas av en observatör som samma format, vilken 
möjligtvis även får åsikten att ett av formaten är mer eller mindre korrekt eller defekt. 

Figur 4 Vad HTML är och hur formatet ska över-

sättas skiljer sig mellan olika webbläsare; för 
någon som ska använda formatet, vilken tolk-
ning är ”korrekt”? 
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Glappen mellan abstrakta format och konkreta format är delvis en konsekvens av konkurrerande 
uppfattningar om hur ett idéformat ska implementeras. Detta mellanrum är inte alltid avsett att täppas 
igen. Inom data- och informationsteknik är abstraktion en medveten och eftersträvad konstruktion 
för att hantera underliggande avancerade eller komplexa konstruktioner.25 Det kan alltså alltid finnas 
luckor eftersom vissa specifikationer är just avsedda att möjliggöra, om inte direkt uppmana, till flera 
olika tolkningar och implementeringar. 

Graden av överensstämmelse mellan den abstrakta idéen och den konkreta implementeringen kan 
därför endast till en viss utsträckning tillslutas genom tillräckliga detaljerade specifikationer som inte 
lämnar utrymme för alternativ tolkning. Det är därtill lika viktigt eller viktigare att uppställa uppsätt-
ningar av objektiva eller normerande kriterier, eller objektiva referenspunkter som kan kvalificera 
korrektheten av ett konkret exemplar av formatet. 

Tabell 14 De normativa källorna till format kan liknas med rättsordningen. 

Normativa källor Kan liknas Beskrivning 

Specifikationer Riksdag Regler för vad formatet ska representera och hur det ska översättas. 

Implementeringar Regering Verkställer specifikationen eller utger instruktioner för verkställande.  

Tekniska kontroller Domstol Tolkningsföreträde; bestämmer vad som är en korrekt tolkning och 
tillämpning av specifikation eller implementering. 

Denna författning ska följaktligen reglera de normativa källorna till format för att 

‒ tydliggöra vilka regler som gäller för ett format, 

‒ minska eventuella glapp mellan tolkningar som resulterar i olika utfall, 

‒ kontrollera implementeringar av olika regler och tolkningar. 

FRAMSTÄLLA 

1. INNEBÖRDEN AV FRAMSTÄLLNING 

Definitionen av att framställa elektroniska handlingar får en särskild betydelse för denna författning 
eftersom den aktualiserar författningens Tillämpningsområde. I förarbeten till arkivlagen, proposition 
(1989/90:72) proposition Om arkiv m.m., berörs inte termen framställning i någon närmare mening. 

                                                
25  Abstraktion är en av flera principer inom mjukvaruutveckling (eng.) ” … Software design principles include 

abstraction; coupling and cohesion; decomposition and modularization; encapsulation/ information hiding; 
separation of interface and implementation; sufficiency, completeness, and primitiveness; and separation of 
concerns. …” (s. 2-3, 2 kap., a. 1.4 Software Design Principles). Se vidare (13 kap. a. 2) Abstraction (s. 13-4). 

 IEEE Computer Society, Guide to the SWEBOK® (Software Engineering Body of Knowledge), Version 3.0, 
redaktörer: Pierre Bourque, École de technologie supérieure (ÉTS), Richard E. (Dick) Fairley, Software and 
Systems Engineering Associates (S2EA). 
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Den lexikaliska definitionen av framställning kan sammanfattas som en produktion av att uttrycka 
något språkligt eller bildligt. Den lexikaliska definitionen ligger nära den rättsliga definitionen av hand-
ling i tryckfrihetsförordningen, men där definieras egentligen resultatet eller produkten av en fram-
ställning. Det framgår emellertid av propositionen (1975/76:160) till tryckfrihetsförordningen att fram-
ställning i skrift eller bild är ett led av två i definitionen av handling och avser ”traditionella handlingar”, 
medan det andra ledet definierar tekniska upptagningar (s. 120). 

Den tolkning som görs här är att termen framställning inom arkivrätten används i två bemärkelser. I 
tryckfrihetsförordningen används framställning som ett begrepp för att definiera produkten av något 
skriftligt eller bildligt med traditionella materiel och metoder, medan i arkivlagen används den lexi-
kaliska innebörden. Detta bör framgå mer tydligt genom att utvidga definitionen av handling i 5 § 2 
arkivlagen, markerat här i kursivt. 

Som grund för arkivvården skall myndigheterna … vid framställning av en framställning i skrift 

eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller 

uppfattas på annat sätt använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet 

av arkivbeständighet. 

Utanför denna författnings tillämpningsområde faller dessutom handlingar som inte är upptagningar, 
och en förenkling av den utvidgade definitionen av handling bör nu tämligen åskådliggöra avsikten, 

Som grund för arkivvården skall myndigheterna … vid framställning av … en upptagning som 

endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt använda 

materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

Termen upptagning faller emellertid inte alltid inom den lexikaliska definitionen av framställning som 
en produktion av att uttrycka något språkligt eller bildligt. Framställning i arkivlagen bör därför tolkas 
ligga närmare den lexikaliska definitionen av handling, vilken kan sammanfattas som uttryck av akti-
viteter. Det kan jämföras med tryckfrihetsförordningen och att elektroniska handlingar innefattar även 
fall som kräver en sammanställning. Stöd för tolkningen att framställning i arkivlagen är en process 
som utformar, färdigställer och lagrar en elektronisk handling bör emellertid lämpligen följa som en 
konsekvens av att legaldefinitionen av Elektronisk handling innefattar program. 

Elektroniska handlingar framställs vanligtvis genom ett program. Den elektroniska handlingens form 
och funktion skapas genom tekniska processer i programmet. Det är när den elektroniska handlingen 
lagras som den logiskt avskiljs från programmets format i datorminnet till ett eller flera självständiga 
format, vanligtvis samlade i ett filformat. Det är sedan vanligt att den elektroniska handlingen får 
tillbaka sin form och funktion genom samma eller ett annat liknande program. 

Att framställa en elektronisk handling innebär därför rent tekniskt en process – eller ett uttryck av 
aktiviteter – där ett program utformar och färdigställer en elektronisk handling som lagras antingen 
tillfälligt eller varaktigt på en lagringsenhet. Det innebär samtidigt att så länge den elektroniska hand-
lingen inte har slutförts eller färdigställts är återgivningar egentligen en fortsatt framställning eftersom 
den elektroniska handlingens form och funktion fortfarande kan utformas i programmet, och lagras 
igen. Detta får en särskild konsekvens för innebörden av definitionen Återge. 
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EXEMPEL. Framställning kan vara: 

– Ett dokument som påbörjas att skrivas i ett ordbehandlingsprogrammet LibreOffice. 

– Ett dokument som konverteras från MS DocX till PDF/A i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word. 

– En bild som skannas i ett bildbehandlingsprogrammet Gimp och sparas som Jpeg. 

– Analog video i VHS som digitiseras, även benämnd digitaliseras, till en digital signal och lagras i ett filformat med 

hjälp av videobehandlingsprogrammet VLC. 

2. OM TERMERNA ”SLUTFÖRTS” OCH ”FÄRDIGSTÄLLA” 

Med hänsyn till vad som sagts om Innebörden av framställning kan frågan uppstå om varför defini-
tionen använt termen slutföra istället för färdigställa. Den lexikaliska innebörden för båda orden har 
samma mening, och färdigställa är vanligt förekommande i andra rättsliga texter. Den rättsliga inne-
börden av färdigställa kan emellertid även innefatta att handlingen upprättas. Det vill säga, handlin-
gen har blivit eller kan bli allmän om den även förvaras. Att färdigställa en elektronisk handling i 
denna författning avser inte att handlingen även blir eller kan bli allmän. Innebörden av färdigställa 
är enkelt uttryckt att ”man är färdig med att skapa handlingen” eller ”man har sparat handlingen”. 

HANDLING 

Definitionen av handling är en legaldefinition och avviker inte i något avseende från vad som redan 
framgår av gällande rätt. Anledningen att ta med definitionen är att uppmärksamma att när definitio-
nen används så kan det innefatta handlingar som antingen inte är elektroniska eller inte behöver 
vara elektroniska. Detta kan gälla i allmänhet men aktualiseras i synnerhet med definitionerna mate-
riel och specifikation, eftersom dessa kan inbegripa en mängd olika handlingar vilka kan ha fram-
ställts med digitalteknik men även andra tekniska metoder. Till exempel, dokument eller grafer på 
papper. 

IMPLEMENTERA 

1. OM BEGREPPET 

Begreppet implementering eller implementation i data- och informationstekniska sammanhang avser 
vanligtvis 

‒ mjukvaruimplementering eller systemimplementering för att utplacera, införa en eller flera prog-
ram eller annan mjukvara i drift, 

‒ programimplementering för att utveckla och ta fram ett program eller annan mjukvara, eller 
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‒ generiskt, en specifikationsimplementering för att realisera en specifikation.26 

 
Gällande skrivningen implementering och implementation har den förra valts med hänvisning till Svenska Akademiens 

ordböcker, även om skrivningen implementation i svenska texter är vanligt förekommande i data- och informationstek-

niska sammanhang. 

Som jämförelse skulle den mest lämpliga prefixen för implementering i författningens sammanhang 
vara formatimplementering. Definitionen omfattar och preciserar programimplementering och speci-
fikationsimplementering till att innefatta realiseringen av ett format. Det rör sig alltså närmast om en 
förklarande definition. 

EXEMPEL. ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering — Vocabulary har sammanställts följande 

definitioner av implementering (eng.): 

1. process of translating a design into hardware components, software components, or both 

2. result of the process in (1) 

3. definition that provides the information needed to create an object and allow the object to participate in providing 

an appropriate set of services. [ISO/IEC 19500-2:2012 Information technology — Object Management Group — 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) — Part 2: Interoperability, 3.2.8] 

4. installation and customization of packaged software construction 

5. system development phase at the end of which the hardware, software and procedures of the system become 

operational [ISO/IEC 2382:2015, Information technology — Vocabulary] 

6. process of instantiation whose validity can be subject to test [ISO/IEC 10746-3:2009 Information technology — 

Open Distributed Processing — Reference Model: Architecture, 9.1.2] 

7. (documentation) activity during which user documentation is created according to the design, tested, and revised 

[ISO/IEC/IEEE 26512:2011 Systems and software engineering — Requirements for acquirers and suppliers of user 

documentation, 4.16] 

8. software life cycle process that contains activities of requirements analysis, design, coding, integration, testing, 

installation, and support for acceptance of software products [ISO/IEC 90003:2014 Software engineering — 

Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software, 3.5] cf. Coding. 

 

Jämför i Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT) ”Exempelvis beskriver 

ISO 9660 (referens [D10]) text som överensstämmande med ASCII-standarden, men beskriver inte hur ASCII ska 

implementeras. … ” (s. 4-23), vilket kan jämföras med ”… [att samla in representationsinformation], vilket är ett 

implementerings- och organisationsbeslut.” (s. 4-24). 

 

Jämför CCv3.1 (eng.) ”implementation representation — least abstract representation of the TSF [TOE (Target of 

Evaluation) Security Functionality], specifically the one that is used to create the TSF itself without further design 

refinement Source code that is then compiled or a hardware drawing that is used to build the actual hardware are 

examples of parts of an implementation representation.” (s. 29, stycke 162). 

                                                
26  The Philosophy of Computer Science (a. 3) Implementation. “Broadly speaking an implementation is a reali-

zation of a specification. Examples includes the implementation of a UML specification in Java, the implemen-
tation of an abstract algorithm as a program in C, the implementation of an abstract data type in Miranda, or 
the implementation of a whole programming language. …”. 

 https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#Impl (20200424) 

https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#Impl
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1.1. Om termen program 

Det framgår av kommentarerna till definitionen Elektronisk handling att begreppet innefattar prog-
ram. Denna innebörd, att program är likställd med elektroniska handlingar, är emellertid inte tillräck-
ligt etablerad för alla i författningens målgrupp, och inte heller leder termen till en intuitiv förståelse 
vid läsning av en formulering som till exempel ”… att en elektronisk handling framställs eller används 
för att automatisera eller manuellt göra vad som sägs i första strecksatsen, …”. Av denna anledning 
införs termen ”program”, främst för att underlätta läsningen av och förståelsen för bestämmelsen. 

Betydelsen av program avviker däremot inte nämnvärt från den traditionella användningen i sam-
manhanget av data- och informationsteknik, vilken kan sammanfattas som [arbets-] instruktion för 
dator eller annan elektronisk enhet från Svenska Akademiens ordböcker, och data i form av instruk-
tioner som en dator kan tolka och utföra (exekvera) från Svenska datatermgruppen. 

Ett annat sätt att uttrycka program och som förekommer i dessa författningskommentarer är exekverbara format. Detta 

innefattar program som kan exekveras som maskinkod, men kan även innefatta programtolkade program. 

1.1.1. Varför inte dataprogram, datorprogram, programvara eller liknande? 

Det har uppmärksammats att det är mer vanligt att ange ett prefix till program. Till exempel, data-
program, datorprogram, programvara. Dessa termer används inte alltid konsekvent, och kan avse 
produkter och tjänster. I sammanhanget av denna författning är fokus särskilt på avgränsade prog-
ram, och inte gränssnittet till dem, vilka uppfattas vanligtvis som ”programmet”. 

1.1.2. Skillnaden mellan program och produkter, tjänster 

En skillnad görs mellan å ena sidan program, och å andra sidan produkter och tjänster. Ett program 
kan förenklat ses antingen som ett ”gränssnitt” till flera olika underliggande program som organiserar 
dem och hanterar in- och utdata till dem, eller som bearbetningen av informationen och data för ett 
visst ändamål. De underliggande programmen kan sedan på samma sätt vara ett gränssnitt eller 
bearbetar information och data. Dessa program tillsammans utgör vad som vanligtvis uppfattas eller 
hänvisas till som ”programmet”. 

En produkt eller tjänst är vanligtvis ett märke. Till exempel Adobe DC, Google Docs, Microsoft 365, 
Mozilla Firefox, LibreOffice. Märket är i många fall endast en ”paketering” av ett eller flera program. 
Det följer att en produkt eller tjänst kan utgöras av ett eller flera program, men ett program är inte 
nödvändigtvis en produkt eller tjänst. 

Jämför CCv3.1 (a. 6.1) och termen mål för utvärdering eller TOE (Target of Evaluation) definierat som (eng.) “… as 

a set of software, firmware and/or hardware possibly accompanied by guidance”. Termen ersatte den tidigare använda 

“IT-produkt” eftersom (eng.) “… The CC is flexible in what to evaluate and is therefore not tied to the boundaries of 

IT products. ... While there are cases where a TOE consists of an IT product, this need not be the case. The TOE may 

be an IT product, a part of an IT product, a set of IT products, a unique technology that may never be made into a 

product, or a combination of these.”. 

Uppdelningen mellan program och produkter, tjänster är inte avsedd att vara kategorisk. Av betydel-
se för denna författning är att kunna avgränsa och precisera vad som faktisk utför en kodning eller 
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avkodning av ett format. Till exempel, offentliga verksamheter ska kunna avgränsa och precisera de 
tekniska krav som kommer att ställas på upphandlingsobjekt i Offentlig upphandling. 

2. OM BESTÄMMELSEN 

2.1. Den första satsen 

Denna författning ska reglera att förutsättningar för kodning och avkodning av format förblir konsek-
venta. Av kommentarerna till definitionen av Format under Betydelsen av abstrakta och konkreta 
format framgår varför implementering är en av tre viktiga normativa källor för format. Ett annat sätt 
att beskriva implementering är att den konkretiserar ett abstrakt format till ett konkret format eller 
specificerar hur en sådan konkretisering ska utföras. Den första strecksatsen avgränsar implemente-
ring därför till att avse just förverkligandet, genomförandet, eller realiseringen av specifikationen. 
Den observerbara kvalificeringen bör vara att implementeringen resulterar i något mätbart. 

2.2. Den andra satsen 

Den andra strecksatsen specificerar hur den första strecksatsen faktisk sker i praktiken. En imple-
mentering kräver som regel ett program om inte det binära tillståndet kan ändras för hand med fysi-
ska redskap, vilket är ovanligt med elektroner, men kan jämföras med tidigare användning av hålkort. 
Antingen kan ett befintligt program användas eller ett nytt framställas. Om ett nytt program framställs 
sker en framställning av en elektronisk handling. 

Programmet som ska användas kan sedan möjliggöra hela eller delvisa manuella eller automatise-
rade implementeringar. En manuell implementering avser att formatet förverkligas genom att koden 
matas in av en människa. Till exempel, med ett tangentbord eller musmarkören genom ett program. 
En automatiserad implementering sköter kodningen och avkodningen oberoende av inmatningar om 
möjligtvis med undantag för instruktionen att påbörja implementeringen, och andra inställningar. Det 
ska uppmärksammas att en implementering av en specifikation kan aktualisera flera implementerin-
gar av andra specifikationer. Det är därför viktigt att avgränsa perspektivet till den specifikation eller 
implementering som regleras. 

EXEMPEL. Specifikationen för PDF ska implementeras. En fullständig manuell implementering kan vara att använda 

ett hexredigeringsprogram för att skriva filformatet direkt i en textfil. Denna kod skrivs i Ascii 7-bit, och därmed 

aktualiseras samtidigt en automatiserad implementering genom hexredigeringsprogrammet, eftersom den implemen-

terar specifikationen för Ascii 7-bit. 

 

Manuella implementeringar är emellertid krävande. Ett särskilt PDF-redigeringsprogram används istället för att fram-

ställa ett PDF-dokument genom ett grafiskt gränssnitt. Med några musklick och inmatning av text med hjälp av tangent-

bordet skapas några dokumentsidor. Programmet har stöd att på samma sätt införa andra objekt som bilder och kom-

mentarer. Alla åtgärder kodas av programmet till ett PDF-dokument. Redigeringsprogrammet implementerar alltså 

automatiskt den faktiska koden, men kräver vissa manuella åtgärder. 

 

För att helt undvika manuella åtgärder kan en satsvis bearbetning (eng. batch process) utföras för ett parti datafiler i 

formatet DocX. Alla sådana datafiler som läggs i en katalog namngett ”konvertera” körs genom ett konverteringsprog-

ram som kodar om dem till PDF och sparar dem i en annan katalog namngett ”konverterad”. Hela processen är auto-

matiserad med undantag för den inledande åtgärden att flytta över datafilerna. 
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Konverteringsprogrammet i sista exemplet skrevs i ett datorspråk med hjälp av ett textredigeringsprogram för att auto-

matisera kodningen av PDF enligt dess specifikation. Det är en manuell programimplementering av konverterings-

programmet men inte specifikationen för PDF, eftersom koden som skrivs implementerar inte specifikationen utan 

endast instruktioner för hur specifikationen för PDF ska implementeras. Först när instruktionerna exekveras imple-

menteras specifikationen för PDF. Det vill säga, enligt definition i denna författning, en formatimplementering. Där-

med blir källkoden till konverteringsprogrammet ett källunderlag för hur implementeringen ska gå till. 

 

Dokumentationen av konverteringsprogrammet tillsammans med källkoden, dess programbibliotek och annat käll-

underlag utgör en specifikation för hur andra kan implementera konverteringsprogrammet, och därmed samma auto-

matiserade formatimplementeringar av PDF. 

MATERIEL OCH METODER 

Det följer av 1 kapitlet 6 § att materiel och metoder avser endast sådana som har betydelse vid 
framställningen av elektroniska handlingar. Det rör sig alltså om tekniska medel och förfaranden för 
att utforma, färdigställa och lagra elektroniska handlingar så att dessa kan läsas, avlyssnas, eller 
uppfattas på annat sätt. 

Av 1 kapitlet 6 § följer emellertid inte att alla materiel och metoder nödvändigtvis behöver vara elek-
troniska. Detta kanske blir mer uppenbart när det kommer till lagringsenheter. Till exempel, vilka kan 
vara förutom elektroniska, även magnetiska eller optiska. Det är sedan som ytterligare exempel möj-
ligt för en verksamhet att lagra binära representationer på papper. Till exempel, hålkort, rutkod (eng. 
QR code). Andra exempel är algoritmer, dokumentation, specifikationer och andra texter som kan 
finnas i tryckt form. 

EXEMPEL. Det finns från Iso ett antal standarder om tekniska metoder för att lagra binära format på lagringsenheter. 

– ISO 962:1974 Information processing — Implementation of the 7- bit coded character set and its 7- bit and 8-bit 

extensions on 9- track 12,7 mm (0.5 in) magnetic tape 

– ISO 1113:1979 Information processing — Representation of the 7- bit coded character set on punched tape 

– ISO 3275:1974 Information processing — Implementation of the 7- bit coded character set and its 7- bit and 8- bit 

extensions on 3,81 mm magnetic cassette for data interchange 

– ISO 6586:1980 Data processing — Implementation of the ISO 7- bit and 8- bit coded character sets on punched 

cards 

– ISO 11506:2017 Document management applications — Archiving of electronic data — Computer output 

microform (COM)/Computer output laser disc (COLD) 

– ISO/TR 18160:2014 Document management — Digital preservation — Analog recording to silver-gelatin 

microform 

Det finns inte heller hinder för att återge en elektronisk handling på papper. Till exempel, som bild 
eller text. En sådan handling är då inte elektronisk och dess framställning, användning och hantering 
regleras av andra författningar, men den elektroniska handlingen är faktiskt återgiven med ett tekni-
skt hjälpmedel: skrivare. Av betydelse är alltså alla materiel och metoder som krävs för att den elek-
troniska handlingen ska framställas och återges. Det vill säga, alla materiel och metoder som är 
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nödvändiga och tillräckliga. Vilken teknisk metod som sedan tillämpas är mindre relevant, men kan 
alltså bestämma vilka regelverk som gäller. 

Jämför kommentarerna till definitionen av Elektronisk handling om att den tekniska metoden avgör om handlingen är 

elektronisk eller inte. 

Vid framställning och återgivning av en elektronisk handling sker en realisering eller konkretisering. 
Det vill säga, en implementering utifrån specifikationer och andra elektroniska handlingar, särskilt 
program, med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det är sammansättningen av dessa beståndsdelar som 
bildar en process som framställer och återger en elektronisk handling. Det är därför omfånget av 
materiel och metoder som är av betydelse. Omfånget ska fånga allt som kan härstamma från de tre 
huvudsakliga normativa källorna för format – specifikationer, implementeringar och tekniska kont-
roller. Definitionerna ska därför tolkas extensivt och den närmare innebörden lämnas till den tekniska 
utvecklingen som råder inom data- och informationsteknik. 

Tabell 15 Tekniska hjälpmedel och elektroniska handlingar i sammanhanget materiel och metoder som hårdvara och 

mjukvara. 

 Hårdvara Mjukvara 

Materiel 

Tekniskt hjälpmedel Elektroniska handlingar 

Metoder 
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I Tabell 15 görs inledningsvis en övergri-
pande uppdelning av tekniska medel 
och förfaranden mellan hårdvara och 
mjukvara. Materiel och metoder som 
hårdvara berörs närmare i definitionen 
Tekniskt hjälpmedel, den här definition-
en är avgränsad till mjukvara, vilken 
omfattar en spretig skara av elektroniska 
handlingar. Det kan innefatta allt från 
program och programbibliotek till texter 
och bilder. Till exempel, för att förverk-
liga en enkel textfil till symboler krävs för-
utom ett tekniskt hjälpmedel som själva 
datorn, en mängd program; allt från ope-
rativsystemet till program för att avkoda 
textformatet, ett program för att rita glyf-
erna, och ett teckensnitt. För att kunna 
observera resultatet krävs givetvis ett 
tekniskt hjälpmedel som en skärm eller 
en skrivare. 

I Figur 5 organiseras ”principiella IT-tillgång-

ar” som kan förekomma i en organisation. 

Standarden avser att specificera vad som krävs 

av en verksamhets ”IT-tillgångshaneringssys-

tem” (eng. IT asset management system). I 

ISO/IEC 12182:2015 (TR) Systems and soft-

ware engineering — Framework for categori-

zation of IT systems and software, and guide 

for applying it specificeras metoder för att org-

anisera och uttrycka kategorier av IT-system 

och mjukvara. 

 

Uppdelningen av materiel och metoder för såväl hårdvara som mjukvara är emellertid inte katego-
risk. Materiel och metoder kan kombineras på ett antal olika sätt, och beroende på hur de kombineras 
så kan materiel betraktas som metoder och tvärtom. Indelningen av vad som är materiel och vad 
som är metod kan vara svårare att dra för mjukvara än hårdvara. Till exempel, ett program kan vara 
ett medel för ett annat program, såsom en kodek, men samtidigt en metod om den tillämpar en 
utmärkande algoritm, såsom en komprimeringsalgoritm. För hårdvara kan liknande problem uppstå 
men som ett mer påtagligt fysiskt objekt kan det vara enklare att uppfatta skillnaden. Till exempel, 
en CPU som materiel och mikroarkitekturen som en metod för att bearbeta data, vilket kan till och 
med i vissa fall avgränsas till ett annat gripbart objekt om metoden avsevärt skiljer sig åt. Till exem-
pel, en GPU. För att underlätta uppdelningen tolkas 

‒ materiel som nödvändiga förutsättningar för att uppnå ett ändamål, och 

Figur 5 En skärmbildsfångst av figur 1 "Principal types of IT assets" i 
ISO/IEC 19770-1:2017 Information technology — IT asset management 
— Part 1: IT asset management systems — Requirements. Bilden har 

justerats i ljus och skärpa. 
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‒ metoder som hur ändamålen kan uppnås. 

I Tabell 16 ges några exempel på hur materiel och metoder för mjukvara kan skifta beroende på 
ändamålet. 

Tabell 16 Exempel på hur elektroniska handlingar kan ses som materiel ur vissa perspektiv, och metoder ur andra. 

Materiel Metod Kommentar 

Algoritm – Sekventiell, parallell, 
distribuerad 

– Exakt eller approximativ 

– Logisk 

– Rekursiv 

– Tidorienterad, rymdorienterad, 
resursorienterade, eller 
komplexitetsorienterade 

En algoritm är vanligtvis nödvändig för att utfor-
ma instruktioner för ett program. Det finns sedan 
olika metoder som är mer eller mindre lämpliga 
för att lösa speciella eller generella problem. Till 
exempel, ändamålet kan vara att beräkna vär-
den, hämta och sortera poster i databaser, kom-
primera och dekomprimera data. 

Datorspråk – Låg- och högnivå språk 

– Deklarativa och imperativa 

– Objekt-orienterade och 
funktionella 

– Synkrona och asynkrona 

Datorspråk är nödvändiga för att skriva instruk-
tioner som en dator kan tolka och verkställa. 
Datorspråk kan uttryckas på en mängd olika sätt. 
Ändamålet är vanligtvis att realisera en idé eller 
lösa ett problem, men det finns exempel på mer 
esoteriska ändamål. 

Informations- eller 
programresurser 

– Bild, tecken, ljud, video 

– Text, grafer, illustrationer 

– Datafiler, databaser 

– Programbibliotek 

Informationsresurser eller programresurser kan 
vara nödvändiga delar av en elektronisk hand-
ling. Ändamålet kan vara att organisera diverse 
medel och underbygga det innehåll som utform-
as. Till exempel, att lagra olika delar av den elek-
troniska handlingen som datafiler eller poster i 
databaser. Ett annat exempel är hjälpinformation 
eller det som bygger upp det grafiska gränssnittet 
såsom ikoner, menyer, ljudeffekter. 

Källkod – Datorspråk 

– Källkod till program, 
programbibliotek 

Källkod är nödvändig för att kompilera program 
eller programtolka programmet. Källkoden kan 
sedan skrivas och organiseras på olika sätt. 
Ändamålet kan vara att ta fram ett program, ett 
programbibliotek eller en källkod som kan impor-
teras i andra källkod. 

Operativsystem – ABI och API 

– Enkelkörning och multikörning 

– Inbyggda och realtidssystem 

– Hårdvaruspecifik 

Operativsystem är den grundläggande plattfor-
men som blir ett medel för alla andra program 
som körs på plattformen. Det finns sedan olika 
metoder för att bygga arkitekturen. Ändamålet 
kan vara ett operativsystem för mobiltelefoner, 
serverdatorer, eller stationära datorer. 
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Materiel Metod Kommentar 

– Systemprogrambibliotek 

Program – Algoritmer 

– Gränssnitt; CLI, GUI 

– Källkod; kompilerad eller 
tolkningsbar 

– Operativsystem 

Program är nödvändiga för kodningen och av-
kodningen av format och alla tekniska processer 
som sker i en dator. Ändamålet kan vara att ta 
fram ett utvecklingsprogram, systemprogram, till-
ämpningsprogram. Det kan uppnås genom olika 
algoritmer, datorspråk, gränssnitt, operativsys-
tem (plattform), och programbibliotek. 

Programbibliotek – Dynamiskt och statiskt länkade 
programbibliotek 

Programbibliotek kan vara nödvändiga för ett 
program. Två vanliga metoder för att konstruera  
programbibliotek är dynamisk läkning och statisk 
länkning. Ändamålet kan vara att ta fram ett anv-
ändar-, utvecklar-, eller systemprogrambibliotek. 

Specifikation – Artiklar och litteratur 

– Dokumentation och manualer 

– Grafiska illustrationer och 
animationer 

– Formalia och språk 

– Handböcker och vägledningar 

– Kommenterar i källkod 

Nödvändigt för att tolka och implementera ett for-
mat. Detta presenteras genom olika kanaler och 
kan uttryckas på olika sätt. Ändamålet är att 
specificera vad som krävs för att kunna realisera 
ett syfte med hjälp av tekniskt hjälpmedel. 

1. OFFENTLIG UPPHANDLING 

1.1. CPV 

En gemensam upphandlingsterminologi, förkortat på engelska som CPV (eng. Common Procure-
ment Vocabulary) har upprättats i unionsrätten för offentlig upphandling.27 I Tabell 17 och Tabell 18 
sammanställs de termer som kan ha ett samband till denna författning. Den förra som exempel på 
materiel, medan den senare som exempel på omständigheter som skulle kunna aktualisera tillämp-
ningen av författningen. 

                                                
27  Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig 
upphandling, när det gäller revidering av CPV (Text av betydelse för EES). 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32008R0213 (20200418) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32008R0213
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1.1.1. Produkter 

Tabell 17 Ett utdrag ur bilaga 1 till Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av de termer som verkar avse produkter. 

CPV-kod Benämning CPV-kod Benämning 

30236121-6 PROM-minne (Programmable Read-Only Me-
mory) 

48482000-0 Programvara för affärsunderrättelser 

30236122-3 EPROM-minne (Erasable Programmable Re-
ad-Only Memory) 

48490000-9 Programvara för upphandling 

30236123-0 EEPROM-minne (Electronically Erasable Prog-
rammable Read-Only Memory) 

48500000-3 Programvara för kommunikation och multimedia 

30237461-8 Programmerbara tangentbord 48510000-6 Programvara för kommunikation 

48000000-8 Programvara och informationssystem 48511000-3 Programvara för persondatorkommunikation 

48100000-9 Programvara för särskild industri 48512000-0 Programvara för interaktiv röststyrning 

48110000-2 Programvara för kassasystem 48513000-7 Programvara för modem 

48120000-5 Programvara för styrning av luftfartyg 48514000-4 Programvara för fjärrtillgång 

48121000-2 Programvara för flygledning 48515000-1 Programvara för videokonferens 

48130000-8 Programvara för markstöd och provning för luft-
fart 

48516000-8 Programvara för utbyte 

48131000-5 Programvara för markstöd för luftfart 48517000-5 IT-programvara 

48132000-2 Programvara för provning för luftfart 48518000-2 Emuleringsprogramvara 

48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik 48519000-9 Programvara för minneshantering 

48150000-4 Programvara för industristyrning 48520000-9 Programvara för multimedia 

48151000-1 Datorstyrsystem 48521000-6 Programvara för musik- eller ljudredigering 

48160000-7 Programvara för bibliotek 48522000-3 Programvara för virtuellt tangentbord 

48161000-4 Administrativt bibliotekssystem 48600000-4 Programvara för databas och operativsystem 

48170000-0 Programvara för kontroll av överensstämmelse 48610000-7 Databassystem 

48180000-3 Medicinsk programvara 48611000-4 Programvara för databas 

48190000-6 Programvara för undervisning 48612000-1 Databashanteringssystem 

48200000-0 Programvara för nätverk, Internet och intranät 48613000-8 Elektronisk databehandling 

48210000-3 Programvara för nätverk 48614000-5 Datainsamlingssystem 

48211000-0 Programvara för plattformskompatibilitet 48620000-0 Operativsystem 

48212000-7 Programvara för optisk jukeboxserver 48621000-7 Operativsystem för stordatorer 
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CPV-kod Benämning CPV-kod Benämning 

48213000-4 Programvara för operativsystemutvidgningar 48622000-4 Operativsystem för minidatorer 

48214000-1 Programvara för nätverksoperativsystem 48623000-1 Operativsystem för mikrodatorer 

48215000-8 Programvara för nätverksutvecklare 48624000-8 Operativsystem för persondatorer 

48216000-5 Programvara för terminalemulering 48625000-5 Operativsystem med öppen källkod 

48217000-2 Programvara för transaktionsbehandling 48626000-2 Programvara för kluster 

48217100-3 Programvara för transaktionsbehandling för st-
ordatorer 

48627000-9 Realtidsoperativsystem 

48217200-4 Programvara för transaktionsbehandling för mi-
nidatorer 

48628000-9 Mikrokanalsarkitektur 

48217300-5 Programvara för transaktionsbehandling för mi-
krodatorer 

48700000-5 Verktygsprogram 

48218000-9 Programvara för licenshantering 48710000-8 Programvara för säkerhetskopiering eller återställ-
ning 

48219000-6 Diverse programvara för nätverk 48720000-1 Programvara för streckkodning 

48219100-7 Programvara för nätbrygga 48730000-4 Säkerhetsprogramvara 

48219200-8 Programvara för cd-server 48731000-1 Programvara för filsäkerhet 

48219300-9 Programvara för administration 48732000-8 Programvara för datasäkerhet 

48219400-0 Programvara för transaktionsserver 48740000-7 Programvara för översättning 

48219500-1 Programvara för växel eller router 48750000-0 Programvara för laddning av lagringsmedier 

48219600-2 Programvara för multiplexer 48760000-3 Virusskydd 

48219700-3 Programvara för kommunikationsserver 48761000-0 Antivirusprogramvara 

48219800-4 Programvara för brygga 48770000-6 Allmänna verktygsprogram samt komprimerings- 
och utskriftsprogram 

48220000-6 Programvara för Internet och intranät 48771000-3 Allmänna verktygsprogram 

48221000-3 Programvara för Internetläsning 48772000-0 Komprimeringsprogram 

48222000-0 Programvara för webbserver 48773000-7 Utskriftsprogram 

48223000-7 Programvara för elektronisk post 48773100-8 Utskriftshanterare 

48224000-4 Programvara för webbredigering 48780000-9 Programvara för system, lagring och innehållshan-
tering 

48300000-1 Programvara för dokumentredigering, ritning, 
bildhantering, schemaläggning och produktivit-
et 

48781000-6 Programvara för systemhantering 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 130 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

CPV-kod Benämning CPV-kod Benämning 

48310000-4 Programvara för dokumentredigering 48782000-3 Programvara för lagerhantering 

48311000-1 Programvara för dokumenthantering 48783000-0 Programvara för innehållshantering 

48311100-2 Dokumenthanteringssystem 48790000-2 Programvara för versionskontroll 

48312000-8 Programvara för elektronisk publicering 48800000-6 Informationssystem och servrar 

48313000-5 Programvara för optisk teckenigenkänning 48810000-9 Informationssystem 

48313100-6 Optiskt lässystem 48811000-6 System för elektronisk post 

48314000-2 Programvara för taligenkänning 48812000-3 Ekonomiska informationssystem 

48315000-9 Programvara för trycksaksproduktion 48813000-0 System för passagerarinformation 

48316000-6 Programvara för presentation 48813100-1 Offentliga databaser 

48317000-3 Programvara för ordbehandling 48813200-2 System för passagerarinformation i realtid 

48318000-0 Programvara för skanner 48814000-7 Medicinska informationssystem 

48319000-7 Programvara för stavningskontroll 48814100-8 Sjukvårdssystem 

48320000-7 Programvara för ritning och bildbehandling 48814200-9 Patientadministrativt system 

48321000-4 Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) 48814300-0 Operationsadministrativt system 

48321100-5 System för datorstödd konstruktion (CAD) 48814400-1 Informationssystem för klinik 

48322000-1 Programvara för grafik 48814500-2 Datorstött patientsystem 

48323000-8 Programvara för datorstödd tillverkning (CAM) 48820000-2 Servrar 

48324000-5 Programvara för diagram 48821000-9 Nätservrar 

48325000-2 Programvara för formhantering 48822000-6 Datorservrar 

48326000-9 Kartprogramvara 48823000-3 Nätminne 

48326100-0 Digitalt kartläggningssystem 48824000-0 Nätcentraler för skrivare 

48327000-6 Programvara för ritning och målning 48825000-7 Webbservrar 

48328000-3 Programvara för bildbehandling 48900000-7 Diverse programvara och datorsystem 

48329000-0 Bildbehandlings- och arkiveringssystem 48910000-0 Datorspel, barnvänliga titlar och skärmsläckare 

48330000-0 Programvara för schemaläggning och produkti-
vitet 

48911000-7 Datorspel 

48331000-7 Programvara för projektledning 48912000-4 Barnvänliga titlar 

48332000-4 Programvara för schemaläggning 48913000-1 Skärmsläckare 
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48333000-1 Programvara för kontakthantering 48920000-3 Programvara för kontorsautomation 

48400000-2 Programvara för affärstransaktioner och pers-
onliga affärer 

48921000-0 Automationssystem 

48410000-5 Programvara för investeringshantering och de-
klaration 

48930000-6 Programvara för utbildning och underhållning 

48411000-2 Programvara för investeringshantering 48931000-3 Programvara för utbildning 

48412000-9 Programvara för deklaration 48932000-0 Programvara för underhållning 

48420000-8 Programvara och programsviter för fastighets-
förvaltning 

48940000-9 Programvara för formgivning och kalendrar 

48421000-5 Programvara för fastighetsförvaltning 48941000-6 Programvara för formgivning 

48422000-2 Programsviter 48942000-3 Programvara för kalendrar 

48430000-1 Programvara för lagerförvaltning 48960000-5 Drivrutiner och systemprogramvara 

48440000-4 Programvara för finansiell analys och redovis-
ning 

48961000-2 Ethernetdrivrutiner 

48441000-1 Programvara för finansiell analys 48962000-9 Drivrutiner för grafikkort 

48442000-8 Programvara för finansiella system 48970000-8 Programvara för printshoppar 

48443000-5 Programvara för redovisning 48971000-5 Programvara för adressbokframställning 

48444000-2 Redovisningssystem 48972000-2 Programvara för etikettering 

48444100-3 Faktureringssystem 48980000-1 Programmeringsspråk och verktyg 

48445000-9 Programvara för kundhantering 48981000-8 Programvara för kompilatorer 

48450000-7 Programvara för tidsredovisning eller personal 48982000-5 Programvara för konfigurationshantering 

48451000-4 Programvara för affärsresursplanering 48983000-2 Programvara för utveckling 

48460000-0 Programvara för analys, forskning, matematik 
eller prognos 

48984000-9 Verktyg för grafiska användargränssnitt 

48461000-7 Programvara för analys eller forskning 48985000-6 Programmeringsspråk 

48462000-4 Programvara för matematik eller prognos 48986000-3 Programvara för programprovning 

48463000-1 Programvara för statistik 48987000-0 Programvara för felsökning 

48470000-3 Programvara för auktioner 48990000-4 Programvara för kalkylprogram och utvidgningar 

48480000-6 Programvara för försäljning, marknadsföring 
och affärsunderrättelser 

48991000-1 Kalkylprogram 
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48481000-3 Programvara för försäljning eller marknadsföri-
ng 

  

1.1.2. Tjänster 

Tabell 18 Ett utdrag ur bilaga 1 till Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av de termer som i huvudsak verkar avse 

tjänster. 

CPV-kod Benämning CPV-kod Benämning 

72200000-7 Programmering av mjukvara samt rådgivning 72212760-4 Programvaruutvecklingstjänster för virusskydd 

72210000-0 Programmering av programpaket 72212761-1 Programvaruutvecklingstjänster för antivirus 

72211000-7 Programmering av system- och användarprog-
ram 

72212770-7 Programvaruutvecklingstjänster för allmänna verk-
tygsprogram samt komprimerings- och utskrifts-
program 

72212000-4 Programmering av tillämpningsprogram 72212771-4 Programvaruutvecklingstjänster för allmänna verk-
tygsprogram 

72212100-0 Programvaruutvecklingstjänster för särskild in-
dustri 

72212772-1 Programvaruutvecklingstjänster för utskriftsprog-
ram 

72212110-3 Programvaruutvecklingstjänster för kassasyst-
em 

72212780-0 Programvaruutvecklingstjänster för system-, lagri-
ngs- och innehållshantering 

72212120-6 Programvaruutvecklingstjänster för styrning av 
luftfartyg 

72212781-7 Programvaruutvecklingstjänster för systemhante-
ring 

72212121-3 Programvaruutvecklingstjänster för flygledning 72212782-4 Programvaruutvecklingstjänster för lagringshante-
ring 

72212130-9 Programvaruutvecklingstjänster för markstöd 
och provning för luftfart 

72212783-1 Programvaruutvecklingstjänster för innehållshante-
ring 

72212131-6 Programvaruutvecklingstjänster för markstöd 
för luftfart 

72212790-3 Programvaruutvecklingstjänster för versionskont-
roll 

72212132-3 Programvaruutvecklingstjänster för provning 
för luftfart 

72212900-8 Programvaruutvecklingstjänster för diverse prog-
ramvara och datorsystem 

72212140-2 Programvaruutvecklingstjänster för trafikledni-
ng för järnvägstrafik 

72212910-1 Programvaruutvecklingstjänster för datorspel, barn-
vänliga titlar och skärmsläckare 

72212150-5 Programvaruutvecklingstjänster för industristyr-
ning 

72212911-8 Programvaruutvecklingstjänster för datorspel 

72212160-8 Programvaruutvecklingstjänster för bibliotek 72212920-4 Programvaruutvecklingstjänster för kontorsauto-
mation 

72212170-1 Programvaruutvecklingstjänster för kontroll av 
överensstämmelse 

72212930-7 Programvaruutvecklingstjänster för utbildning och 
underhållning 

72212180-4 Medicinska programvaruutvecklingstjänster 72212931-4 Programvaruutvecklingstjänster för utbildning 
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72212190-7 Programvaruutvecklingstjänster för undervisni-
ng 

72212932-1 Programvaruutvecklingstjänster för underhållning 

72212200-1 Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, In-
ternet och intranät 

72212940-0 Programvaruutvecklingstjänster för formgivning 
och kalendrar 

72212210-4 Programvaruutvecklingstjänster för nätverk 72212941-7 Programvaruutvecklingstjänster för formgivning 

72212211-1 Programvaruutvecklingstjänster för plattforms-
kompatibilitet 

72212942-4 Programvaruutvecklingstjänster för kalendrar 

72212212-8 Programvaruutvecklingstjänster för optisk juke-
boxserver 

72212960-6 Programvaruutvecklingstjänster för drivrutiner och 
system 

72212213-5 Programvaruutvecklingstjänster för operativ-
systemsutvidgningar 

72212970-9 Programvaruutvecklingstjänster för printshoppar 

72212214-2 Programvaruutvecklingstjänster för nätverks-
operativsystem 

72212971-6 Programvaruutvecklingstjänster för adressbok-
framställning 

72212215-9 Programvaruutvecklingstjänster för nätverksut-
vecklare 

72212972-3 Programvaruutvecklingstjänster för etikettering 

72212216-6 Programvaruutvecklingstjänster för terminal-
emulering 

72212980-2 Programvaruutvecklingstjänster för programmeri-
ngsspråk och programmeringsverktyg 

72212217-3 Programvaruutvecklingstjänster för transakti-
onsbehandling 

72212981-9 Programvaruutvecklingstjänster för kompilatorer 

72212218-0 Programvaruutvecklingstjänster för licenshan-
tering 

72212982-6 Programvaruutvecklingstjänster för konfigurations-
hantering 

72212219-7 Diverse programvaruutvecklingstjänster för nät-
verk 

72212983-3 Programvaruutvecklingstjänster för utveckling 

72212220-7 Programvaruutvecklingstjänster för Internet 
och intranät 

72212984-0 Programvaruutvecklingstjänster för programprovni-
ng 

72212221-4 Programvaruutvecklingstjänster för Internetläs-
ning 

72212985-7 Programvaruutvecklingstjänster för felsökning 

72212222-1 Programvaruutvecklingstjänster för webbserv-
rar 

72212990-5 Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram 
och utvidgningar 

72212223-8 Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk 
post 

72212991-2 Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram 

72212224-5 Programvaruutvecklingstjänster för webbredi-
gering 

72230000-6 Utveckling av kundanpassad programvara 

72212300-2 Programvaruutvecklingstjänster för dokument-
redigering, ritning, bildhantering, schemalägg-
ning och produktivitet 

72231000-3 Utveckling av programvara för militär användning 

72212310-5 Programvaruutvecklingstjänster för dokument-
redigering 

72232000-0 Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och 
kundanpassad programvara 
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72212311-2 Programvaruutvecklingstjänster för dokument-
hantering 

72240000-9 Systemanalys och programmering 

72212312-9 Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk 
publicering 

72243000-0 Programmeringstjänster 

72212313-6 Programvaruutvecklingstjänster för optisk teck-
enigenkänning 

72245000-4 Analys och programmering av kontraktssystem 

72212314-3 Programvaruutvecklingstjänster för taligenkän-
ning 

72252000-6 Dataarkivering 

72212315-0 Programvaruutvecklingstjänster för trycksaks-
produktion 

72262000-9 Utveckling av programvara 

72212316-7 Programvaruutvecklingstjänster för presentati-
on 

72263000-6 Programimplementation 

72212317-4 Programvaruutvecklingstjänster för ordbehand-
ling 

72265000-0 Programkonfigurering 

72212318-1 Programvaruutvecklingstjänster för skanner 72267000-4 Underhåll och reparation av programvara 

72212320-8 Programvaruutvecklingstjänster för ritning och 
bildbehandling 

72267100-0 Underhåll av IT-programvara 

72212321-5 Programvaruutvecklingstjänster för datorstödd 
konstruktion (CAD) 

72267200-1 Reparation av IT-programvara 

72212322-2 Programvaruutvecklingstjänster för grafik 72310000-1 Behandling av data 

72212323-9 Programvaruutvecklingstjänster för datorstödd 
tillverkning (CAM) 

72311000-8 Datatabulering 

72212324-6 Programvaruutvecklingstjänster för diagram 72311100-9 Datakonvertering 

72212325-3 Programvaruutvecklingstjänster för formhante-
ring 

72312000-5 Datainmatning 

72212326-0 Programvaruutvecklingstjänster för kartor 72312100-6 Dataredigering 

72212327-7 Programvaruutvecklingstjänster för ritning och 
målning 

72312200-7 Optisk teckenläsning 

72212328-4 Programvaruutvecklingstjänster för bildbehan-
dling 

72313000-2 Datafångsttjänster 

72212330-1 Programvaruutvecklingstjänster för schemaläg-
gning och produktivitet 

72314000-9 Datainsamlings- och kollateringstjänster 

72212331-8 Programvaruutvecklingstjänster för projektled-
ning 

72311200-0 Satsbearbetningstjänster 

72212332-5 Programvaruutvecklingstjänster för schemaläg-
gning 

72311300-1 Datortidsdelningstjänster 
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72212333-2 Programvaruutvecklingstjänster för kontakt-
hantering 

72312000-5 Datainmatning 

72212400-3 Programvaruutvecklingstjänster för affärstrans-
aktioner och personliga affärer 

72312100-6 Dataredigering 

72212410-6 Programvaruutvecklingstjänster för investeri-
ngshantering och deklaration 

72312200-7 Optisk teckenläsning 

72212411-3 Programvaruutvecklingstjänster för investeri-
ngshantering 

72313000-2 Datafångsttjänster 

72212412-0 Programvaruutvecklingstjänster för deklaration 72314000-9 Datainsamlings- och kollateringstjänster 

72212420-9 Programvaruutvecklingstjänster och program-
sviter för fastighetsförvaltning 

72315000-6 Hantering av datanät och stödtjänster 

72212421-6 Programvaruutvecklingstjänster för fastighets-
förvaltning 

72315100-7 Stödtjänster för datanät 

72212422-3 Programvaruutvecklingstjänster för program-
sviter 

72315200-8 Tjänster för hantering av datanät 

72212430-2 Programvaruutvecklingstjänster för lagerför-
valtning 

72316000-3 Dataanalys 

72212440-5 Programvaruutvecklingstjänster för finansiell 
analys och redovisning 

72317000-0 Datalagring 

72212441-2 Programvaruutvecklingstjänster för finansiell 
analys 

72318000-7 Dataöverföring 

72212442-9 Programvaruutvecklingstjänster för finansiella 
system 

72319000-4 Tillhandahållande av data 

72212443-6 Programvaruutvecklingstjänster för redovisning 72320000-4 Databastjänster 

72212445-0 Programvaruutvecklingstjänster för kundhante-
ring 

72321000-1 Mervärdestjänster för databas 

72212450-8 Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovis-
ning eller personal 

72322000-8 Datahantering 

72212451-5 Programvaruutvecklingstjänster för affärsres-
ursplanering 

72330000-2 Standardiserings- och klassificeringstjänster för 
innehåll eller data 

72212460-1 Programvaruutvecklingstjänster för analys, for-
skning, matematik eller prognos 

72400000-4 Internettjänster 

72212461-8 Programvaruutvecklingstjänster för analys eller 
forskning 

72410000-7 Leverantörstjänster 

72212462-5 Programvaruutvecklingstjänster för matematik 
eller prognos 

72411000-4 Internetleverantörer 

72212463-2 Programvaruutvecklingstjänster för statistik 72412000-1 E-postleverantörer 
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72212470-4 Programvaruutvecklingstjänster för auktioner 72413000-8 Webbsideutformningstjänster 

72212480-7 Programvaruutvecklingstjänster för försäljning, 
marknadsföring och affärsunderrättelser 

72414000-5 Leverantörer av webbsökmotorer 

72212481-4 Programvaruutvecklingstjänster för försäljning 
eller marknadsföring 

72415000-2 Webbvärdtjänster 

72212482-1 Programvaruutvecklingstjänster för affärsund-
errättelser 

72416000-9 Programuthyrare 

72212490-0 Programvaruutvecklingstjänster för upphand-
ling 

72417000-6 Internetdomännamn 

72212500-4 Programvaruutvecklingstjänster för kommuni-
kation och multimedia 

72420000-0 Internetutvecklingstjänster 

72212510-7 Programvaruutvecklingstjänster för kommuni-
kation 

72421000-7 Programutvecklingstjänster för Internet- eller intra-
nätsklienter 

72212511-4 Programvaruutvecklingstjänster för personda-
torkommunikation 

72422000-4 Programutvecklingstjänster för Internet- eller intra-
nätsservrar 

72212512-1 Programvaruutvecklingstjänster för interaktiv 
röststyrning 

72500000-0 Datortjänster 

72212513-8 Programvaruutvecklingstjänster för modem 72510000-3 Administrativa tjänster för datorer 

72212514-5 Programvaruutvecklingstjänster för fjärrtillgång 72511000-0 Program för nätadministration 

72212515-2 Programvaruutvecklingstjänster för videokonfe-
rens 

72512000-7 Dokumenthanteringstjänster 

72212516-9 Programvaruutvecklingstjänster för utbyte 72513000-4 Kontorsautomatisering 

72212517-6 Programvaruutvecklingstjänster för IT 72514000-1 Drift av dataanläggning 

72212518-3 Programvaruutvecklingstjänster för emulering 72514100-2 Förvaltning av anläggning och datordrift 

72212519-0 Programvaruutvecklingstjänster för minnes-
hantering 

72514200-3 Förvaltning av dataanläggning för datasystemut-
veckling 

72212520-0 Programvaruutvecklingstjänster för multimedia 72514300-4 Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem 

72212521-7 Programvaruutvecklingstjänster för musik- eller 
ljudredigering 

72540000-2 Datoruppgraderingstjänster 

72212522-4 Programvaruutvecklingstjänster för virtuellt tan-
gentbord 

72541000-9 Utbyggnad av datorer 

72212600-5 Programvaruutvecklingstjänster för databas 
och operativsystem 

72541100-0 Minnesutbyggnad 

72212610-8 Programvaruutvecklingstjänster för databas 72590000-7 Professionella datorrelaterade tjänster 
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72212620-1 Programvaruutvecklingstjänster för operativ-
system för stordatorer 

72591000-4 Utveckling av servicenivåavtal 

72212630-4 Programvaruutvecklingstjänster för operativ-
system för minidatorer 

72600000-6 Datorstöd och rådgivningstjänster 

72212640-7 Programvaruutvecklingstjänster för operativ-
system för mikrodatorer 

72610000-9 Datastöd 

72212650-0 Programvaruutvecklingstjänster för operativ-
system för persondatorer 

72611000-6 Tekniskt datastöd 

72212660-3 Programvaruutvecklingstjänster för kluster 72700000-7 Datanätstjänster 

72212670-6 Programvaruutvecklingstjänster för realtidsop-
erativsystem 

72710000-0 Tjänster för lokalt datanät 

72212700-6 Verktygsprogram för programvaruutvecklings-
tjänster 

72720000-3 Tjänster för globalt nät 

72212710-9 Programvaruutvecklingstjänster för säkerhets-
kopiering eller återställning 

72800000-8 Tjänster för datorloggning och -provning 

72212720-2 Programvaruutvecklingstjänster för streckkod-
ning 

72810000-1 Loggning 

72212730-5 Programvaruutvecklingstjänster för säkerhet 72820000-4 Datorprovning 

72212731-2 Programvaruutvecklingstjänster för filsäkerhet 72900000-9 Tjänster för säkerhetskopiering och katalogkonver-
tering 

72212732-9 Programvaruutvecklingstjänster för datasäker-
het 

72910000-2 Säkerhetskopiering 

72212740-8 Programvaruutvecklingstjänster för översätt-
ning 

72920000-5 Katalogkonvertering 

72212750-1 Programvaruutvecklingstjänster för laddning av 
lagringsmedier 

72212760-4  

REFERENSIMPLEMENTERING 

1. OM BEGREPPET 

Det framgår av kommentarerna till definitionen av Format under rubriken Betydelsen av abstrakta 
och konkreta format att bedömningen om en implementering överensstämmer med en specifikation 
är avhängigt objektiva referenspunkter, eller objektiva eller normativa kriterier. Saknas sådana refe-
renspunkter eller kriterier kan alla implementeringar av en specifikation betraktas vara lika giltiga 
eller ogiltiga. En referensimplementering fungerar därför som ett konkret exempel på hur en specifi-
kation ska tolkas eller inte tolkas. 

En referensimplementering kan emellertid ha olika syften. Till exempel, den kan tas fram som 
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1. ett bevis på koncept eller koncepttest (eng. proof of concept) för att demonstrera att specifika-
tionen är möjlig att implementera eller utför avsett syfte, 

2. en logisk eller fysisk modell som kan utsättas för överensstämmelsetester (eng. conformance 
testing) eller interoperabilitetstester, eller 

3. en ”sampling” (eng. sample) eller ett prov på en algoritm, funktionalitet eller resultat som kan 
användas i eller utvecklas vidare av andra implementeringar. 

 
På Wiktionary.Org återfinns endast den engelska definitionen reference implementation: “(computing) A piece of 

software that implements a specification of requirements and whose main purpose is to help in the creation of other 

software implementations of the specification by serving as a point of reference rather than being put to directly 

productive use.”.28 Definitionen från Wiktionary kan jämföras med två definitioner från NIST (eng. National Institute 

of Standards and Technology) redogjorda på CSRC (eng. Computer Security Resource Center) ordlista reference 

implementation; den första i ISTIR 8074 Vol. 2, och den andra i den tidigare gällande FIPS 201.29 

1. [T]he implementation of a standard to be used as a definitive interpretation for the requirements in that standard. 

Reference implementations can serve many purposes. They can be used to verify that the standard is implement-

table, validate conformance test tools, and support interoperability testing among other implementations. A refere-

nce implementation may or may not have the quality of a commercial product or service that implements the 

standard. 

2. An implementation of a FIPS or a recommendation available from NIST/ITL for demonstrating proof of concept, 

implementation methods, technology utilization, and operational feasibility. 

Närmast en definition i svensk text är den hänvisade definitionen i not 242 (s. 63) i Uppdragsforskningsrapport 2016:2 

IT-standarder, inlåsning och konkurrens som togs fram på uppdrag av Konkurrensverket som endast citerar den engel-

ska definitionen i ACM (volume 9, issue 6, s. 40) av Eric Allman, The Robustness Principle Reconsidered; “… a single 

implementation that is defined to be correct; all other implementations are in turn correct if and only if they work 

against the reference implementation. …”. 

 

I en bilaga 1 till Kommentar till IT-standardiseringsutredningens betänkande ”Den osynliga infrastrukturen” SOU 

2007:47 från Open Source Sweden kan utläsas under avsnitt Varför ställa krav på Open Sourcebaserade referensimple-

mentationer vid specifikation av en öppen standard? ett argument som ligger nära berörda definitioner (s. 7) ”En refer-

ensimplementation av en standard visar att standarden är möjlig att tolka och realisera. …” och ”… att ta del av den 

tolkning som gjorts av den som implementerat standarden… .”.30 

 

En annan närliggande term ”sample implementation” förekommer även med en liknande innebörd. Till exempel, på 

“eIDAS-Node integration package” kan utläsas att (eng.) “The eIDAS-Node software is a sample implementation of the 

eID eIDAS Profile. It was developed by the European Commission with the help of Member States collaborating in the 

technical sub-committee of the eIDAS Expert Group. The eIDAS-Node software contains the necessary modules to help 

Member States to communicate with other eIDAS-compliant counterparts in a centralised or distributed fashion.“.31 I 

det sammanhanget förekommer ”sample software” synonymt med ”sample implementation”, och de fördelar som lyfts 

fram med att använda implementeringen är (eng.) ”… Reduced costs of creating and maintaining eIDAS compliant 

software components; Reduced learning curve for adopters interested in taking part in the eIDAS Network.”. Syftet är 

                                                
28  https://en.wiktionary.org/wiki/reference_implementation (20201113) 
29  https://csrc.nist.gov/glossary/term/Reference_Implementation (20201113) 
30  Det ska uppmärksammas att en och samma medförfattare förekommer till både Uppdragsforskningsrapport 

2016:2 och yttrandet av Open Source Sweden. 
31  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eIDAS-Node+Integration+Package (20201113) 
 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+a+Building+Block (20210203) 

https://en.wiktionary.org/wiki/reference_implementation
https://csrc.nist.gov/glossary/term/Reference_Implementation
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eIDAS-Node+Integration+Package
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+a+Building+Block
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alltså mer ekonomiska och praktiska än en definitiv källa för att tolka specifikationer, även om det implicit följer att 

implementeringen har en sådan tyngd med tanke på att den är formell. 

Den närmare innebörden av referensimplementering beror alltså på sammanhanget. Medan an-
vändningen av och hänvisningar till referensimplementeringar är vanligt förekommande har få defi-
nitioner påträffats. I de flesta fall verkar definitionen av referensimplementering vara underförstådd, 
och i dess enklaste mening avse ”en hänvisning till en implementering” som i praktiken är normativ 
eller formellt avsett att vara normativ. 

EXEMPEL. På Wiki.Python.Org Python Implementations beskrivs CPython som en ”de-facto” referensimplemente-

ring av datorspråket Python,32 och CPython som (eng.) ”… Guido van Rossum's [upphovspersonen till Python] 

reference version of the Python computing language. It's most often called simply ‘Python’; speakers say "CPython" 

generally to distinguish it explicitly from other implementations.”.33 

 

Detta kan jämföras med referensimplementeringen för Java Platform, Standard Edition 13 Reference Implementations, 

med fetstil i ursprunglig text, vilket även var kursiverat (eng.) “The official Reference Implementation for Java SE 13 

(JSR 388) is based solely upon open-source code available from the JDK 13 Project in the OpenJDK Community. … 

These binaries are for reference use only! These binaries are provided for use by implementers of the Java SE 13 

Platform Specification and are for reference purposes only. This Reference Implementation has been approved through 

the Java Community Process. …”.34 

 

En implementering av Java för generell användning släpps av bland andra Oracle som JDK 13 General-Availability 

Release.35 

Det följer att en referensimplementering bör tas fram av en auktoritet, helst av samma som tog fram 
själva specifikationen. Innebörden av referensimplementering inbegriper även att det kan finnas två 
eller flera referensimplementeringar, eftersom en referensimplementering kan ha olika syften. I prak-
tiken är detta inte heller ovanligt. Till exempel, på grund av 

‒ konkurrerande implementeringar som åtnjuter stöd hos en splittrad målgrupp, 

‒ avgränsade implementeringar som endast avser att ta fram en specifik del av en specifikation, 

‒ nya implementeringar som är mer effektiva än tidigare, eller 

‒ eller licenseringen av tillgängliga implementeringar. 

 

EXEMPEL. Specifikationen för Jpeg har ett antal referensimplementeringar. Den formella referensimplementeringen 

är libjpeg från ISO/IEC arbetsgruppen JPEG, vilket även innefattar utökade funktionaliteter som JPEG-XT och JPEG-

LS. Arbetsgruppen hänvisar sedan även till libjpeg-turbo, vilket är en avgrening från en informell referensimplemen-

tering med samma namn som libjpeg. Det vill säga, libjpeg, men framtagen av IJG (Independent JPEG Group). Från 

libjpeg-turbo har sedan avgrenats mozjpeg av Mozilla. 

                                                
32  https://wiki.python.org/moin/PythonImplementations (20210726) 
33  https://wiki.python.org/moin/CPython (20210726) 
34  https://jdk.java.net/java-se-ri/13  

 https://openjdk.java.net/projects/jdk/13/ (20210726) 
35  https://jdk.java.net/13/ (20210726) 

https://wiki.python.org/moin/PythonImplementations
https://wiki.python.org/moin/CPython
https://jdk.java.net/java-se-ri/13
https://openjdk.java.net/projects/jdk/13/
https://jdk.java.net/13/
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Ett annat exempel är MPEG-1 för vilken det togs fram officiell ”referensmjukvara” som simulerade kodekar för 

ISO/IEC TR 11172 -1, -2 och -3, en så kallad ”mjukvaru-simulering”, vilka återfinns i ISO/IEC TR 11172-5:1998 

Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 

1,5 Mbit/s — Part 5: Software simulation.36 I ISO/IEC TR 11172-3:1993 specificeras bland annat MPEG-1 lager 3, 

mer känt som MP3, vars mjukvarusimulator dist10 hamnade i händerna på entusiaster som försökte optimera källkoden 

och, eller förbättra kvaliteten av kodningar. Ett av dessa arbeten tog namnet Lame (eng. LAME Ain't an MP3 Encoder) 

som vars rekursiva akronym antyder var inledningsvis (1998) inte en implementering av kodeken men istället en 

programkorrigering (eng. patch) till dist10, eftersom den ursprungliga upphovspersonen  Fraunhoferinstitutet hävdade 

att implementeringar av kodningar av MP3 inträngde på deras patent.37 Fraunhoferinstitutet hade egna implementering-

ar för försäljning, l3enc (1994) som senare ersattes av deras MP3enc (1997) som i sin tur ersattes av Fastenc (1998). 

Samtliga tre är inte längre officiellt tillgängliga. MP3enc betraktas som ”guld-standarden” av utvecklarna bakom Lame. 

Det finns sedan andra implementeringar som beroende på ljudet som ska kodas och val av inställningar kan mer eller 

mindre optimalt prestera bättre eller sämre kvalitet.38 

Från perspektivet av denna författning är det av betydelse att en implementering kan vara ett under-
lag som en referens för andra implementeringar, oaktat om implementeringen betraktas vara eller 
är avsedd att vara normativ. Det är sedan genom att en referensimplementering tas med i denna 
författning den får ställning som en rättslig normativ referensimplementering. 

I Open Source Sweden’s Kommentar till IT-standardiseringsutredningens betänkande ”Den osynliga infrastrukturen” 

SOU 2007:47 bilaga 1 (s. 7, 8-9) berörs kort frågan om referensimplementeringars betydelse hos standardiseringsorg-

anisationer, vilka inte nödvändigtvis betraktar referensimplementeringar som en formell del av standardiseringsarbetet, 

eller som underlag för att fylla ut luckor eller tvetydigheter i en specifikation. 

Författningen skiljer mellan referensimplementeringar som ett program och som format där den förra 
är exempel på hur något ska uppnås medan den senare exempel på vad som ska uppnås. 

Jämför FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara, fetstil i ursprunglig text (s. 12) ”Huvudproblemet som 

användningen av formella metoder[39] försöker lösa är hur en specifikation överförs till ett färdigt datorprogram under 

verifierbara former. Problemet kan i systemutvecklingsmiljö delas in i två delproblem … 

– [den ena är] Modellvalidering Hur kan ett önskat beteende säkerställas på specifikationsnivå? 

– [det andra är] Frågan om en formell koppling mellan specifikation och implementation Hur uppnås en imp-

lementation med samma beteende som preciserats i specifikationen?”. 

Rapporten gav två exempel på att koppla specifikation och implementering; konstruktion och verifiering. Kursivering 

i ursprunglig text ersatt med fetstil. Det förra är ”… att riktigheten hos programvaran garanteras genom en rigoröst 

                                                
36  https://mpeg.chiariglione.org/technologies/reference-software/mpeg-1-reference-software (20201113) 
37  Numera har Lame sållat bort den ursprungliga dist10 källkoden, och är en fullständig egen implementering 

licenserat under LPGL. 
 https://lame.sourceforge.io/about.php (20201113) 
38  http://lame.sourceforge.net/links.php#Alternatives (20201113) 
39  Formella metoder har ingen anknytning till formella kontroller i denna författning. I rapporten citeras följande 

beskrivning av formella metoder, kursivering i ursprunglig text (s. 11, eng.) ”The term formal methods refers to 
the use of mathematical modeling, calculation and prediction in the specification, design, analysis and assuran-
ce of computer systems and software. The reason it is called formal methods rather than mathematical model-
ing of software is to highlight the character of the mathematics involved. … ”. 

https://mpeg.chiariglione.org/technologies/reference-software/mpeg-1-reference-software
https://lame.sourceforge.io/about.php
http://lame.sourceforge.net/links.php#Alternatives


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 141 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

kontrollerad utvecklingsprocess, där varje steg är formellt verifierat. Det är alltså processen fram till resultatet som 

är viktig.”, medan det senare lägger ”… fokus på den färdiga implementationen och matematiska bevis används för att 

verifiera att den uppfyller specifikationen. Således är det resultatet av processen som är viktigt.”. 

 

Se vidare (a. 2.3) Koppling mellan modell och program (s. 20) ”En viktig detalj i utvecklingsprocessen när formella 

metoder används är att koppla specifikationen till färdig programvara, så att de egenskaper som specificerats verkligen 

också implementerats på rätt sätt. Det finns två sätt att hantera transformationen från specifikation till programkod på, 

antingen är specifikationen skriven i ett programspråk och kan köras direkt eller så måste transformationen hanteras 

separat. I det senare fallet uppstår problemet med en korrekt transformation vilket avhjälps genom användning av 

formella metoder. 

 

Riktigheten i transformationen kan hanteras genom en noggrant kontrollerad (formellt verifierad) transformationspro-

cess (konstruktion) för att på så sätt implicit kunna garantera riktigheten hos implementationen. Detta kallas på 

engelska för correct-by-construction. Ett annat sätt är att i stället fokusera på implementationen och med hjälp av 

matematiska bevis skapa krav på implementationen utifrån specifikationen (verifikation). Om implementationen kan 

bevisas uppfylla kraven är allt i sin ordning och riktigheten hos transformationsprocessen blir irrelevant.”. 

2. OM BESTÄMMELSEN 

2.1. Första strecksatsen 

Den första strecksatsen avser metoder skrivna i ett datorspråk som vid exekvering automatiskt utför 
en implementering. 

2.2. Andra strecksatsen 

Den andra strecksatsen avser ett resultat som kan läsas och analyseras för att förstå vad en kodning 
ska framställa eller en avkodning återge. Sådana exempelformat kan vara framställda antingen man-
uellt genom ett redigeringsprogram eller automatiskt genom ett program. 

SPECIFIKATION 

1. KÄLLUNDERLAG OCH DERAS OMFATTNING 

Av kommentarerna till definitionen av Format om Betydelsen av abstrakta och konkreta format fram-
går varför specifikation är en av tre viktiga normativa källor för format. För att implementera ett format 
krävs källunderlag som specificerar 

‒ vilka tekniska egenskaper ett format kan ha (abstrakt),  

‒ hur formatet kodas och avkodas (logiskt), 

‒ hur formatet kan implementeras (konkret). 

Till exempel, källunderlaget kan definiera, instruera, förklara, exemplifiera 

‒ datastrukturer för formatet, men inte för hur ett program kodar eller avkodar dessa, 

‒ kodningen och avkodningen av formatet, men inte för hur dessa implementeras, 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 142 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

‒ implementeringen av formatet, men inte om metoder för att tekniskt kontrollera resultatet. 

En specifikation utgörs ej sällan av flera källunderlag som tillsammans utgör vad som benämns i 
författningen med bestämd form specifikationen. Dessa källunderlag kan återfinnas i en mängd olika 
former. Till exempel, 

1. i själva formatet i form av kommentarer, eller genom analys av formatets datastrukturer, 

2. i källkoden till ett program som implementerar formatet, i form av kommentarer,40 funktioner, och 
andra algoritmer för att koda, avkoda, 

3. i publikationer som en teknisk specifikation, standard, handbok eller artikel. 

Av denna anledning hänvisar definitionen till den rättsliga definitionen Handling. En handling kan 
sedan explicit hänvisa till eller implicit utgå från andra handlingar. Till exempel, dokument, program, 
litteratur, referensimplementeringar, testfiler, vilka kan hänvisa vidare till eller utgå från andra hand-
lingar som i sin tur kan hänvisa till eller utgå från andra handlingar, och så vidare. 

EXEMPEL. Specifikationen för PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) hänvisar till följande normativa handlingar: 

– Adobe PDF Reference: Adobe Portable Document Format v1.4, ed. 3, ISBN 0-201-75839-3 

– Adobe PDF Reference: Adobe Portable Document Format (v1.4, ed. 3), Errata 20030618 

– Adobe XMP Specification (200401) 

– ICC.1:1998-09 – File Format for Color Profiles 

– ICC.1A:1999-04 – Addendum 2 to Spec. ICC.1:1998-09 

– IETF RFC 1766 – Tags for the Identification of Languages (199503) 

– ISO 14721 – Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model 

– ISO 15930-4 – Graphic technology – Prepress digital data exchange using PDF – Part 4: Complete exchange of 

CMYK and spot colour printing data using PDF 1.4 (PDF/X-1a) 

– ISO/IEC 646 – Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange 

– ISO/IEC 9541-1 – Information technology – Font information interchange – Part 1: Architecture 

– ISO/IEC 10646-1 – Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) – Part 1: 

Architecture and Basic Multilingual Plane 

– W3C Note – Date and Time Formats (19970915) 

– W3C Recommendation – RDF/XML Syntax Specification (revised, 20040210) 

– W3C Recommendation – Extensible Markup Language (XML) (v1.0, ed. 3, 20040204) 

                                                
40  Jämför FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (a. 2.2.4) Programlogik och -kommentering (s. 

19) ”Fördelen med programkommenteringsparadigmet är att källkoden innehåller grunden för valideringen, i 
stället för att den utgörs av en separat specifikation. Modellen som valideras konstrueras utifrån källkoden och 
dess kommentarer tillsammans med underliggande specifikation av programspråket. De saker som hör sam-
man följs åt och kan hanteras samtidigt, vilket innebär smidigare hantering och mindre risk för misstag.”. 
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2. KÄLLUNDERLAGENS HIERARKI 

Det följer av Källunderlag och deras omfattning att en specifikation är de handlingar som ensam eller 
tillsammans är nödvändiga för att förstå ett format och hur det ska implementeras. Det totala källun-
derlaget som utgör specifikationen kan således bli omfattande. För att underlätta urvalet och hante-
ringen av allt källunderlag kan därför dessa skiljas mellan primära, sekundära, tertiära och övriga 
källunderlag. 

Tabell 19 Exempel på primära, sekundära, tertiära och övriga källunderlag. 

Dignitet Beskrivning Källunderlag i form av till exempel… 

Primära Normerande, objektiva, styrande; 
specificerar och definierar formatet 
eller hur det kan implementeras ge-
nom algoritmer, data, datastruktu-
rer antingen i faktisk kod, pseudo-
kod, eller mer generella beskrivnin-
gar. 

– Texter i akademiska eller vetenskapliga papper, 
artiklar, dokument, litteratur, källkod eller 
kommentarer i källkod, format,41 standarder, 
tekniska anteckningar (eng. technical notes), eller 
på webbplatser. 

– Manuella implementeringar som är avsedda att 
vara eller kan användas som referensimp-
lementeringar (testfiler). 

– Automatiserade implementeringar som är avsedda 
att vara eller kan användas som refe-
rensimplementeringar. 

Sekundära Vägledande; tolkningar, slutsatser, 
värderingar; hur det primära käll-
underlaget ska läsas, förstås och 
användas. 

– Texter som behandlar hela, delar eller del av det 
primära källunderlaget. Till exempel, algoritmer 
eller datastrukturer, i akademiska eller veten-
skapliga papper, artiklar, dokument, litteratur, 
tekniska anteckningar (eng. technical notes), 
bloggar eller webbplatser såsom Rosetta Code, 
Stack Exchange. 

– Vägledningar, och handledningsartiklar (eng. 
tutorials), vilka kan innehålla exempel på kod. 

– Format framställt genom manuella eller auto-
matiserade implementeringar utifrån det primära 
källunderlaget. 

Tertiära Informativa; varken normerande el-
ler vägledande, men värderar de 
sekundära källunderlagen genom 
att tolka, kommentera eller organi-
sera dem. 

– Uppslagsverk som sammanställer diverse primära 
och, eller sekundära källunderlag. 

– Sammanfattningar, diskussioner och kommentarer 
av sekundära källunderlaget på webbplatser såsom 
Rosetta Code, Stack Exchange, Wikipedia. 

– Format framställt genom manuella eller auto-
matiserade implementeringar utifrån det sekundära 
källunderlaget. 

                                                
41  Till exempel, märkspråk. För binära format är kommentarer i formatet ovanligt, men det finns undantag. Till 

exempel, PDF tillåter kommentarer. 
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Dignitet Beskrivning Källunderlag i form av till exempel… 

Övriga Allt annat källunderlag som finns 
tillgängligt och som primära, sekun-
dära, och tertiära källunderlag exp-
licit eller implicit utgår från. 

Implicita förutsättningar kan vara 
en presumtion eller ett antagande 
om att läsaren vet hur facktexter 
ska läsas, kan läsa engelska, eller 
har tillräckliga grundläggande och 
avancerade datatekniska kunskap-
er för att tillgodogöra sig källunder-
laget. 

– Ordböcker, allmänna referensverk eller upps-
lagsverk. 

– Kulturella konventioner i en organisation, projekt 
eller arbetslag som bestämmer arbetsverktyg, 
kodkonventioner och -utveckling (eng. best 
practices, coding patterns, naming conventions, 
style guides). 

– Språkliga förutsättningar, allt från att behöva kunna 
engelska till att kunna läsa programkod, algoritmer, 
och notationer, såsom binära, matematiska, och 
BNF (Backus-Naur form). 

Allt primärt källunderlag är normativt, medan sekundära och tertiära källunderlag understödjer tolk-
ningen eller implementeringen av primära respektive sekundära källunderlag. Finns det ett sekund-
ärt eller tertiärt källunderlag så finns det per definition ett primärt respektive sekundärt källunderlag. 
Det är alltså det primära källunderlaget som utgör specifikationen. 

Ett sekundärt källunderlag förutsätter alltså att det finns ett primärt källunderlag att tolka och imple-
mentera. Sekundära källunderlag är inte nödvändiga för implementering, men kan närmare exemp-
lifiera eller annars underlätta tolkningen eller implementeringen av primära källunderlag. Uppmärk-
samma skillnaden mellan å ena sidan program och format som referensimplementeringar, vilka kan 
vara primära källunderlag, å andra sidan program och format som en implementering utifrån en refe-
rensimplementering, vilket rör sig om en tolkning av det primära källunderlaget. Det vill säga, ett 
sekundärt källunderlag. 

Tertiära källunderlag kan ligga till grund för att läsa och förstå sekundära och primära källunderlag. 
Dessa kan vara nödvändiga för att få en överblick av eller bakgrund till allt källunderlag, men speci-
ficerar inte nödvändigtvis något om formatet. Uppmärksamma här att en slutanvändare som fram-
ställer ett format genom ett program som har tagits fram av någon annan utifrån en referensimple-
mentering, blir ett tertiärt källunderlag. Det rör sig om slutanvändarens tolkning av vilka tekniska 
egenskaper som är av betydelse i det enskilda fallet för att implementera formatet utifrån ett program 
som automatiserar implementeringen utifrån utvecklarens tolkning av det primära källunderlaget. 
Det betyder att sådana framställda exemplar av en slutanvändare kan bestå av en begränsad upp-
sättning tekniska egenskaper av det ”egentliga formatets förmågor”, vilket kan ha begränsats ytter-
ligare av att programmet som användes endast hade stöd för en begränsad uppsättning av tekniska 
egenskaper för formatet. Med andra ord, ur ett omvänt perspektiv kan det tertiära källunderlaget 
endast ge en begränsad inblick i vilka tekniska egenskaper som ett format stödjer, och ger lite, om 
någon, ledning om metoder för implementering. 

Slutligen måste en skillnad göras mellan å ena sidan primära, sekundära, och tertiära källunderlag, 
å andra sidan allt annat källunderlag som finns tillgängligt vilket som primära, sekundära, och tertiära 
källunderlag explicit eller implicit utgår från. Det övriga källunderlaget kan vara grundläggande eller 
avancerade data- och, eller informationstekniska kunskaper för att förstå sammanhanget av primära, 
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sekundära och tertiära källunderlag. Till exempel, hur tekniken fungerar eller paradigm som används 
eller förespråkas av ett primärt källunderlag. Övrigt källunderlag är emellertid mycket vidare än kun-
skap inom området för data- och informationsteknik. Härunder innefattas även språkligt innehåll, 
vars innebörd kan variera från person till person, inom och mellan olika speciella eller generella 
sammanslutningar. Till exempel, myndigheter, yrkesgrupper, användare, och domän, som sedan 
kan kommuniceras över språkliga barriärer där konversationer, diskussioner, och texter, översätts 
fram och tillbaka mot bakgrund av olika kulturella nyanser. 

3. ATT AVGRÄNSA KÄLLUNDERLAGEN 

Det följer av Källunderlagens hierarki att allt källunderlag inte nödvändigtvis förutsätter varandra, 
men vilka kan komplettera varandra för att underlätta förståelsen för koden. Frågan är hur mycket 
information som krävs för att förstå en specifikation? 

EXEMPEL. Specifikationen för PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) hänvisar till följande informativa ”bibliografiska” 

handlingar: 

– Adobe PDF Reference: Adobe Portable Document Format (v1.5, ed. 4) 

– ANSI X3.4 – Information Systems – Coded Character Sets – 7-Bit American National Standard Code for 

Information Interchange (7-Bit Ascii) 

– ECMA-6 – 7-Bit coded Character Set 

– IANA Language Tags  

– IETF RFC 1950 – ZLIB Compressed Data Format Specification (v3.3, 199605) 

– IETF RFC 1951 – DEFLATE Compressed Data Format Specification (v1.3, 199605) 

– ISO 639-1 – Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code 

– ISO 639-2 – Codes for the representation of names of languages – Part 2: Alpha-3 code 

– ISO 2108 – Information and documentation – International standard book number (ISBN) 

– ISO 3166-1 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes 

– ISO 15489-1:2001 – Information and documentation – Records management – Part 1: General 

– ISO 15930-6 – Graphic technology – Prepress digital data exchange using PDF – Part 6: Complete exchange of 

printing data suitable for colour-managed workflows using PDF 1.4 (PDF/X-3) 

– ISO 18509-1 – Electronic archival storage – Specifications relative to the design and operation of information 

processing systems in view of ensuring the storage and integrity on recordings stored in these systems – Part 1: 

Long term access strategy 

– ISO 18509-2 – Electronic archival storage – Specifications relative to the design and operation of information 

processing systems in view of ensuring the storage and integrity on recordings stored in these systems – Part 2: 

Technical specifications 

– ISO/IEC 10646-1:2000/Amd 1:2002 – Amendment 1: Mathematical symbols and other characters 

– ISO/IEC 10646-2:2001 – Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) – Part 2: 

Supplementary Planes 

– ISO/IEC 14492:2001 – Information technology – Lossy/lossless coding of bi-level images 
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– ISO/TR 15801 – Electronic imaging – Information stored electronically – Recommendations for trustworthiness 

and reliability 

– ISO/TR 18492 – Long-term preservation of electronic document-based information 

– ITU-T Recommendation T.4 – Standardization of Group 3 facsimile terminals for document transmission 

– ITU-T Recommendation T.563 – Terminal characteristics for Group 4 facsimile apparatus 

– The Unicode Standard 

– The Unicode Standard Annex #15 – Unicode Normalization Forms (20030417) 

– W3C Recommendation – Namespaces in XML 1.1 (20040204) 

Det primära källunderlaget ska vara allt som krävs för att förstå ett format och hur det ska implemen-
teras. Ett primärt källunderlag som lämnar utrymme för tolkningar och olika sätt att implementera ett 
format ökar risken för att två eller fler implementeringar kan avvika från varandra. Om det inte finns 
angivet särskilda krav på tolkning och, eller implementering i primära källunderlag så är det fritt att 
tolka och implementera formatet inom de specificerade [normerande] ramarna. Ett sätt att hantera 
avvikande implementeringar är att minimera, om ens lämna något, utrymme för tolkning till den som 
ska implementera formatet. Problemet är, förutom frågan om det ens är möjligt att uppnå en sådan 
skrivelse, att det kan hämma de praktiska möjligheterna med specifikationen. Ju mer detaljerat en 
specifikation beskriver ett format desto mer rigid blir specifikationen. 

Det tolkningsutrymme som uppstår mellan specifika beskrivningar eller instruktioner och möjligheter 
av val för att realisera dessa är ett grundläggande problem till varför framställningar och återgivningar 
inte blir konsekventa. Detta ”glapp” fylls ut av implementatörer genom val av materiel och metoder, 
vilka kan vara helt andra materiel och metoder som väljs av en annan implementatör. Utgångspunk-
ten för tolkningsutrymmet är implementatörens kunskap. För en implementatör kan en specifikation 
vara intetsägande medan för en annan mer än tillräckligt beroende på sammanhanget för att förstå 
hur implementeringen ska gå till. Det finns med andra ord precis som alla andra mänskliga texter 
implicita antaganden som författaren och läsaren gör eller tar för givet. 

Implicita tolkningsutrymmen kan emellertid fyllas igen med mer eller mindre svårigheter. Till exem-
pel, vägledningar eller regleringar. En mer prekär situation uppstår när tolkningsutrymmen avsiktlig-
en har lämnats öppet av en eller annan anledning. Till exempel, för att just tillåta olika tolkningar som 
inbjuder till konkurrens och kreativa lösningar. Alla dessa utrymmen kan täppas till genom rättsliga 
regleringar men kräver noga eftertanke eftersom det kan påverka och eventuellt hämma andra be-
fintliga eller möjliga tolkningar. 

4. FORMELLA OCH INFORMELLA KÄLLOR 

En klassificering som kan göras av källor till specifikationer är mellan formella och informella källor. 
Med formella källor avses att någon ensam eller några tillsammans har tagit fram en specifikation 
eller implementering som är avgränsad och fixerad. Till exempel, som en publikation eller i ett käll-
kodsförråd (eng. source code repository). Det kan finnas alternativa konkurrerade källor, men det 
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som är utmärkande är att det finns en tydlig källa. Till exempel, att källkoden har ett namn, versions-
nummer, det finns en namngiven ansvarig utgivare, en licens är utfärdad. Härunder faller allt som 
ges ut från individuella hobbyprojekt till standardiseringsorgan. 

Med informella källor avses vad som närmast kan beskrivas som hävd, praxis, sedvana, eller lik-
nande. Det rör sig om de val som görs, av främst utvecklare, vid implementering av ett format i ett 
program eller praxis vid kodning, avkodning och återgivning. Det kan vara en underförstådd eller 
deklarerad idé, princip, algoritm eller datastruktur som styr hur ett format ska kodas och avkodas. 
Detta kan komma till uttryck i olika delar av källunderlaget, men anses alltså vara normerande, och 
därmed kvalificerar den delen av källunderlaget till ett primärt källunderlag. 

EXEMPEL. Det finns ingen formell källa till DSV, och formatet kan utläsas i olika källunderlag, vilka uttrycker en 

idé om ett format för tvådimensionella datastrukturer där poster separeras med ny rad (\n, 0x0A) och fält med ett valfritt 

tecken, vilket resulterar i att implementeringar varierar vid val av till exempel 

– antal fält per post, 

– första raden för att definiera kolumner, 

– tecken för separation av fält, 

– tecken för att undanta ett reserverat tecken, 

– teckenkodning. 

Det finns formella källor som har närmare specificerat DSV. Till exempel, CSV och TSV där fält ska separeras med 

en komma , respektive en ”tabb”, tabulator eller tabulär (\t, 0x09). Specifikationerna för CSV och TSV lämnar em-

ellertid fortfarande utrymme för tolkning och egna val vid implementering som resulterar i att praxis bestämmer den 

närmare utformningen av formatet. 

 

Ett annat exempel är ”Markdown”, vilket är ett märkspråk som introducerades och specificerades av en formell källa. 

Med tiden har emellertid andra tolkningar och implementeringar tagits fram som utökat eller justerat den ursprungliga 

definitionen, vissa från formella källor andra från informella. 

 

Ytterligare exempel kan hämtas från ”HTML” som har växt fram ur en växelverkan mellan formella och informella 

källor. Utvecklingen har särskilt drivits av konkurrerande privata aktörer som genom sina implementeringar påverkat 

utformningen av HTML. 

I denna författning tas inte ställning till vilka källor som kvalificerar källunderlag till en viss dignitet. 
Det vill säga, vem eller vilka som kan eller får ta fram primära källunderlag. Det kan finnas rättsliga 
krav eller andra styrande regler som bestämmer urvalet. Till exempel, nationella regler eller policy 
att hänvisa till vissa standardiseringsorganisationer som tar fram standarder. När det i denna författ-
ning görs hänvisar till specifikationer blir dessa specifikationer per definition primära källunderlag. 
Urvalet av specifikationer grundar sig ytterst i en bedömning av vad som gör en specifikation lämplig 
med hänsyn till elektroniska handlingars beständighet. För en sådan bedömning kan upphovsper-
sonen till en specifikation påverka lämpligheten av specifikationen, men det är inte i sig nödvändigt-
vis det avgörande kriteriet. Diskussion om kriterierna för Val av specifikationer berörs i Om specifi-
kationer. 
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TEKNISK EGENSKAP 

1. OM BEGREPPET 

Av kommentarerna till definitionen av Format framgår att vissa mönster möjliggör att formatet får 
särskilda förmågor vid avkodning. Samma mönster kan dessutom ge olika förmågor beroende på 
hur mönstret tolkas vid avkodning. Dessa mönster representerar alltså tekniska metoder som kan 
ge egenskaper som kan ligga till grund för något, vanligtvis ett funktionellt syfte som möjliggör eller 
resulterar i något annat. Det har ingen betydelse om den tekniska metoden tillåter en användbarhet 
som uppfattas som mer eller mindre värdefull eller uppfyller ett behov. Till exempel, att metoden har 
en praktisk nytta eller ett esoteriskt syfte, eller inget syfte. Av betydelse är att den tekniska egenskap-
en är mätbar. Det följer däremot av sagda inte att användarbarheten av egenskapen behöver vara 
mätbar. Till exempel, att bitmap är datastrukturer som kan mätas medför inte att det som observeras 
kan tolkas till något meningsfullt, på samma sätt som bokstäver kan kombineras till intetsägande 
ord. 

De tekniska metoder som kan ge förutsättningar enligt bestämmelsen förstås här som logiska eller 
visuella mönster som blir en nödvändig och, eller tillräcklig förutsättning för att använda formatet på 
ett visst sätt. Denna användning kan i sin tur möjliggöra en eller flera andra tekniska egenskaper, 
vilka tillsammans får ett visst format. Det kan alltså uppstå en kedja av tekniska egenskaper. Till 
exempel, datatyper kan möjliggöra datastrukturer som möjliggör logiska strukturer som möjliggör 
läkning, sökning eller andra funktionaliteter. Dessa konstruktioner korresponderar mot ett eller flera 
format. Beroende på vilken teknisk egenskap som är föremål för den elektroniska handlingens 
beständighet så kan analysen avgränsas till det formatet eller de formaten. 

2. DATATYPER OCH DATASTRUKTURER 

Det närmare omfånget av tekniska egenskaper lämnas till den tekniska utvecklingen som råder inom 
data- och informationsteknik. Definitionen ska tolkas extensivt, och i den räknas endast upp en icke-
uttömmande lista av exempel. Denna författning ska inte kategorisera de olika tekniska metoder som 
möjliggör olika tekniska egenskaper. I det följande ska endast ges en överblick som ledning till vad 
som faller inom bestämmelsen. 

En vanligt teknisk metod för att konstruera tekniska egenskaper är att utifrån vissa elementära be-
ståndsdelar, med vissa tekniska egenskaper, bygga mer komplexa konstruktioner som ger andra 
tekniska egenskaper. Följande exempel är ett mycket inskränkt urval som främst avser att belysa 
likheter och skillnader från elementära till mer komplexa tekniska egenskaper vid jämförelse av olika 
format. 

Avstamp kan tas i datorspråken, särskilt programmeringsspråken, vars klassificeringsstruktur kan 
inledningsvis skiljas mellan abstrakta och primitiva datatyper. En typ kan förstås som en avgränsning 
av värden. Till exempel, heltal och tecken. Dessa enkla typer kan bilda sammansatta typer. Till ex-
empel, datum respektive text. En datatyp är en typ som kan förändras med en avgränsad uppsätt-
ning operationer. Till exempel, en typ som heltal kan vara en datatyp som kan förändras med opera-
tionerna addition och subtraktion. Datatyper kan sedan vara abstrakta eller konkreta. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 149 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

 

Figur 6 Översikt av datatyper och datastrukturer. 
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Abstrakta datatyper är i princip alla datatyper som inte har implementerats och kan implementeras i 
en implementering. Dessa datatyper kan ses som en API, matematisk modell, metod eller logisk 
form för hur data ska användas och hanteras men algoritmen för detta är inte specificerad. Det är 
inte vanligt förekommande men ett sätt att se dessa datatyper är som generiska abstrakta datatyper 
eftersom en specificerad abstrakt datatyp tydligen inte behöver vara konkret i avseendet att vara 
implementerat; det räcker med att datatypens organisering av bitar i datorminnet är specificerad (jfr 
generisk programmering). En sådan organisering kan däremot benämnas konkreta datatyper eller 
konkreta datastrukturer och specificerar implementeringen för en abstrakt datatyp. Det förekommer 
även att benämningen konkret aktualiseras först när en specifikation implanterats i datorminnet. Det 
vill säga, i fysisk form. Abstrakta datatyper konkretiseras vanligtvis med hjälp av primitiva datatyper. 

Primitiva datatyper kan även benämnas grundläggande (eng. basic) eller inbyggda (eng. built-in) 
datatyper, vilka är de abstrakta datatyper som en implementering tillhandahåller. Primitiva datatyper 
utgör elementära byggnadsblock för att skapa andra datatyper. En vanlig benämning för nya kons-
truktioner utifrån primitiva datatyper är sammansatta (eng. composite) eller härledda datatyper. Des-
sa sammansatta datatyper kan tillhandahållas av datorspråket eller konstrueras av slutanvändaren. 
Ett exempel är praktiska datatyper (eng. utility) som underlättar användningen och hanteringen av 
viss typ av data inom ett tillämpningsområde. Till exempel, ”datum”. Alla datatyper som är implemen-
terade har en datastruktur, men termen kan även särskilt avse ytterligare aggregerade sammanställ-
ningar. 

Den närmare innebörden av ovanstående redogörelse, sammanfattat i Figur 6, kan variera beroende 
på sammanhang och datorspråk. Både abstrakta och primitiva datatyper kan komma till uttryck på 
olika sätt i olika datorspråk, och någonstans mellan dessa finns andra datatyper såsom funktioner, 
pekare och referenser. I Tabell 20 har termer använts eller närmast översatts till sådana som före-
kommer i respektive specifikation. 

Tabell 20 Ett begränsat urval av specifikationer som belyser den skiftande innebörd teknisk egenskap kan avse men 

samtidigt bör åskådliggöra den underliggande principen för att tolka definitionen. 

Specifikation Exempel 

HTML 4 – Grundläggande datatyper definieras i DTD som entiteter, såsom Datum och tider, 
Färger, Text, Teckenkodningar (eng. Charsets), URI. 

– Datatyper kan sammansättas till datastrukturer, definierade i DTD som element-typer 
och attribut, vilka kan: 

– Strukturera information. Till exempel, a, em, img, li, table, p. 

– Presentera information. Till exempel, font, hr, style. 

– Möjliggöra interaktion med information. Till exempel, form, input, och script. 

PDF – Det finns Grundläggande objekttyper, Filstruktur, Dokumentstruktur, Innehållsflöden, 
och vanliga och komplexa datastrukturer, vilka bygger syntaxen för PDF och vad som 
kan göras med formatet. 

– Grundläggande objekttyper är Boolesk, Flöden (eng. Streams), Fält (eng. Arrays), 
Inget (eng. Null), Namn, Nummer (heltal och reella tal), Ordböcker (eng. Dictionaries), 
Sträng.   
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Specifikation Exempel 

– Med objekttyper kan mer vanligt förekommande datastrukturer byggas såsom Datum, 
Namnträd, Nummerträd, Rektanglar, Text strängar. Inom samma kategori, men mer 
komplexa datastrukturer är Funktioner och Filspecifikationer. 

– Filstruktur byggs med bland annat nyckelorden obj, endobj, trailer, xref, %%EOF, och 
magiska nummer (i Ascii) %PDF-1.4, %PDF-1.7, %PDF-2.0. 

– En dokumentstruktur är en katalog över dokumentets alla sammansatta objekttyper. 
Till exempel, vilka innehållsflöden är associerade med vilka sidor. 

– Innehållsflöden är instruktioner för att till exempel utforma formulär, omslutning av, 
inneslutning av eller läkning till format, rendering, utformningen av grafiska objekt eller 
text. 

PNG – Signatur (i hex) 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A där 50 4E 47 kan avkodas som Ascii till PNG. 

– Ett dataflöde i PNG utgörs av signaturen i 8 bytes och sedan vad som närmast kan 
kategoriseras som sammansatta datatyper eller datastrukturer kallade Block (eng. 
Chunks) som är antingen Kritiska block eller Stödjande block (eng. Ancillary). 

– Alla komprimerad bild-data finns i en eller flera kritiska IDAT block. 

– APNG tillförde tre stödjande block för att lägga till fler bilder i sekvens som möjliggör 
animering: acTL, fcTL, fdAT. 

– MNG tillförde nya kritiska block som möjliggör animering, tillsammans med en ny 
signatur 8A 4D 4E 47 0D 0A 1A 0A, där 4D 4E 47 kan avkodas som Ascii till MNG. 

Python – I roten av hierarkin för inbyggda datatyper i implementeringar i C återfinns Anropsbara 
(eng. Callable), Ellips, Inget (eng. None), In/Ut -objekt, Inte implementerad (eng. 
NotImplemented), Interna, Klasser (egna, och instanser av klasser), Kopplingar (eng. 
mappings), Moduler, Mängder (eng. Set) Numeriska, Sekvenser. 

– Det finns funktionsdatatyper; funktioner kan anropas med argument som är funktioner 
och returnera ett värde som är en funktion, och variabler kan tilldelas funktioner. 

PostgreSQL – Ursprungliga (eng. native) eller inbyggda datatyper är bland annat Binär, Boolesk, 
Flyttal, Heltal, Json, Sträng, Tecken (eng. Char), XML. 

– Abstrakta datatyper kan implementeras med CREATE TYPE. 

– Med CREATE TYPE kan skapas Sammansatta datatyper, Uppräkningsdatatyper (eng. 
Enumerated), Spännviddsdatatyper (eng. Range), Grundläggande datatyper, och 
Skaldatatyp (eng. Shell). 

Unicode 

 

– I Unicode är Abstrakta tecken (eng. Characters) en representation av den minsta en-
heten i ett skriftspråk, och varje skriftspråk med vissa undantag har sin unika 
uppsättning tecken oavsett om två eller flera skriftspråks tecken visuellt eller 
semantiskt sammanfaller. 

– Tecken kan ha dynamisk komposition. Det vill säga, två eller fler tecken kan skapa ett 
nytt tecken. 

– Tecken kan tilldelas egenskaper. Till exempel, vilken ordning det har i skriftspråket, 
vilken kategori det tillhör såsom bokstav, nummer, matematisk operatör, valuta symbol. 

– Varje tecken i Unicode är kopplat till [tilldelat] en kodpunkt (eng. code point) inom en 
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Specifikation Exempel 

kodrymd (eng. codespace) från 0 till 10FFFF (1 114 111 antal kodpunkter). 

– Det finns sju grundläggande typer av kodpunkter format (eng. format), grafisk (eng. 
graphic), icke-tecken (eng. noncharacter), kontroll (eng. control), privatanvändning 
(eng. private-use), reserverad (eng. reserved), surrogat (eng. surrogate). Endast 
format, grafisk, kontroll och privatanvändning är kopplade till tecken. 

– Kodpunkter kan kodas i enheter av 8-, 16- 32 -bit (eng. Unicode Encoding Form) och 
är sekvenser av ”integrala datatyper”. 

– Bitenheterna kan serialiseras till bytes där ordningen av bytes i förhållande till 
bitenheterna får en betydelse (eng. Unicode Encoding Schemes). 

XML – XML dokument är dataobjekt som utgörs fysiskt av lagringsenheter kallade entiteter 
och logiskt av deklarationer, element, kommentarer, teckenhänvisningar, instruktioner 
för bearbetning. 

XSD – XML Schema Definitioner ska (1) möjliggöra primitiva datatyper och (2) definiera ett 
typsystem, (3) särskilja mellan krav på litterär representation av data och krav på dess 
underliggande informationsmängd, och (4) tillåta skapandet av nya datatyper. 

– Inbyggda datatyper är bland annat Boolesk, Datum, Decimaltal, Hex-binär, Flyttal, gÅr 
(eng. gYear; Gregorianska kalenderår), Sträng, Tid. 

– Genom att avgränsa, lista eller förena (eng. union) primitiva datatyper kan 
sammansatta datatyper härleddas, såsom Normaliserade strängar, Lexikala element 
(eng. token), Entitet, Entiteter, Heltal. 

TEKNISK KONTROLL 

1. OM BEGREPPET 

Av kommentarerna till definitionen av Format och därunder om Betydelsen av abstrakta och konkreta 
format framgår varför teknisk kontroll är en av tre viktiga normativa källor för format. En teknisk 
kontroll är en metod för att jämföra en elektronisk handlings tekniska skick mot objektiva eller subjek-
tiva kriterier. Båda kriterierna avser att mäta den elektroniska handlingens beständighet. De objek-
tiva kriterierna ska vara detsamma för alla implementörer, medan de subjektiva kriterierna bestäms 
av varje implementatör. Metoden för teknisk kontroll behöver inte heller nödvändigtvis vara teknisk i 
bemärkelsen automatisk. Till exempel, en teknisk kontroll kan vara ett flödesschema som manuellt 
följs stegvist, eller en ”checklista” som manuellt ”bockas av”. 

Objektiva kriterier ska ytterst grunda sig i en specifikation. Det vill säga, alla normerande källunderlag 
som alla implementeringar av specifikationen ska förhålla sig till. Ett objektivt kriterium kan vara 
antingen materiellt eller formellt. När en implementering varierar mer eller mindre från specifikationen 
uppstår en objektiv varians. Det vill säga, det grad ett konkret format överensstämmer med eller 
avviker från dess abstrakta format som framgår av en specifikation. Ju större den objektiva variansen 
desto mindre bör sannolikheten bli att det tekniska skicket kan återges förutsebart av andra imple-
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menteringar än den avvikande implementeringen. Detta kan i sin tur medföra att innehållet i en elek-
tronisk handling kan förändras vid återgivning. Värderingen av eventuella förändringar måste bedö-
mas utifrån subjektiva kriterier. 

Subjektiva kriterier är baserade på verksamhetens krav av och behov på den elektroniska handlin-
gen. Till skillnad från objektiva kriterier kan dessa kriterier alltså variera från verksamhet till verksam-
het, och från handling till handling. En subjektiv varians uppstår när format används på andra sätt 
eller för andra ändamål än avsetts enligt de objektiva kriterierna; objektiv och subjektiv varians kan 
alltså överlappa men på grund av två olika ”felkällor”. 

Att separera mekanismer från policy (eng. separation of mechanism and policy) är en princip eller regel som förekom-

mer inom arkitekturer för operativsystem och program. Till exempel, Unix respektive X Window System. Fördelen är 

att policy kan ändras eller delegeras (subjektivt) utan att behöva ändra den underliggande mjukvaru- eller hårdvaruimp-

lementeringen (objektivt).42 

Den elektroniska handlingens beständighet är en helhetsbedömning av alla kontroller: ju mindre 
objektiva och subjektiva avvikelser som uppstår desto bättre beständighet bör den elektroniska 
handlingen ha ur ett tekniskt perspektiv, samtidigt måste eventuella avvikelser ses ur verksamhetens 
perspektiv – och ytterst arkivlagens ändamål – och avvägas mot dessa behov och krav. 

Tabell 21 Översikt av typer av teknisk kontroll. 

Typ av 
kontroll 

Kontrollobjekt Avvikelser Beskrivning 

Materiell Format 

Objektiv 
varians 

Syftet är att kontrollera det konkreta logiska eller visuella möns-
tret som framställts. Denna typ av kontroll har i tidigare arbeten 
från ArkivE och FormatE benämnts validering. 

Formell Tekniska 
egenskaper 

Syftet är att kontrollera om formatets tekniska egenskaper är till-
åtna eller förbjudna enligt en specifikation. Denna typ av kontroll 
har i tidigare arbeten från ArkivE och FormatE benämnts verifie-
ring. 

Policy Tekniska 
skicket 

Subjektiv 
varians 

Syftet är att kontrollera om det tekniska skicket kan användas 
och hanteras i enlighet med verksamhetens behov och krav, dä-
ribland ytterst arkivlagens ändamål. Denna typ av kontroll har i 
tidigare arbeten från ArkivE och FormatE benämnts granskning. 

Kontroll 
av form 
och 
funktion 

Form och 
funktion 

Syftet är att kontrollera att framställningen och återgivningen av 
en elektronisk handling resulterar i den form och funktion som 
förväntas för avsett ändamål. Till exempel, ett funktionellt skick 
eller ursprungligt skick. 

 

                                                
42  http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch01s06.html#id2877777 
 http://www.linfo.org/x.html (20201114) 

http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch01s06.html#id2877777
http://www.linfo.org/x.html
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EXEMPEL. Den närmare exemplifieringen av tekniska kontroller bör mer lämpligen beröras i en vägledning men här 

ska ändå ges några illustrativa exempel. 

 

En teknisk kontroll av en textfil kan innebära en formell kontroll av datafilen. Till exempel, filändelsen. Det krävs 

emellertid en materiell kontroll för att avgöra vad för data som faktisk finns i textfilen. Det vill säga, teckenkodningen. 

Att särskilt uppmärksamma är att tekniska kontroller kan vara rekursiva. 

 

Inledningsvis kan en formell kontroll av teckenkodningen kontrollera olika signaler i metadata. Till exempel, 

– e-posthuvud, Content-Type: text/html; charset=UTF-8, 

– HTML element, <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>, 

– XML deklaration <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, 

– en BOM (Byte Order Mark) ï»¿ i början av textfilen, vilket ska emellertid noteras inte är rekommenderat att an-

vända för UTF-8. 

Det betyder inte att all text faktisk är kodat i UTF-8. Endast en materiell kontroll kan bekräfta att alla byte-värden i 

texten är inom giltiga UTF-8 spännvidd. Exempel på materiell kontroll med ett reguljärt uttryck, kopierat från W3C 

Multilingual form encoding.43 

 
     [\x09\x0A\x0D\x20-\x7E]            # Ascii 
   | [\xC2-\xDF][\x80-\xBF]             # non-overlong 2-byte 
   |  \xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]        # excluding overlongs 
   | [\xE1-\xEC\xEE\xEF][\x80-\xBF]{2}  # straight 3-byte 
   |  \xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]        # excluding surrogates 
   |  \xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2}     # planes 1-3 
   | [\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}          # planes 4-15 
   |  \xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2}     # plane 16 

 

En policykontroll kan avse att kontrollera att texter i UTF-8 inte får representera diverse symboler. Till exempel, sådana 

inom spännvidden av kodpunkter U+1F300..U+1F5FF, U+1F600..U+1F64F, U+1F680..U+1F6FF. Andra begränsningar i 

användandet av Unicode kan följa av de tekniska kraven som denna författning uppställer. Till exempel, att inte koda 

kodpunkter inom de privata användningsområdena. Det vill säga, U+E000..U+F8FF (i nivå 0), U+F0000..U+FFFFD (i nivå 

15), U+100000..U+10FFFD (i nivå 16). En policy kan emellertid även uppställas för att använda kodpunkter i de privata 

användningsområdena, eller att använda vanliga kodpunkter men för ett annat syfte än vad som framkommer av speci-

fikationen. 

 

En kontroll av form och funktion kan vara en okulär besiktning av att all text återges som förväntat. Ett exempel på fel 

som kan fångas är att teckensnittet som renderar texten inte har glyfer för alla använda UTF-8 -tecken. 

 

Om datafilen sedan har omslutit andra format behöver en annan fullständig teknisk kontroll göras för det formatet. Till 

exempel, ett bildformat. 

2. MATERIELL KONTROLL 

En materiell kontroll avser bekräfta att den binära koden som ytterst utgör ett format är ”korrekt”, 
varför denna metod även skulle kunna benämnas kodkontroll eller formatkontroll. Frågan är vad som 
gör ett format korrekt. En materiell kontroll baseras på materiella kriterier vilka är de värden som ska 
eller kan utgöra ett format, och därmed förväntade tekniska egenskaper. Den materiella kontrollen 
ska jämföra materiella kriterier med den konkretiserade binära koden som utgör exemplar av ett eller 

                                                
43  https://www.w3.org/International/questions/qa-forms-utf-8 (20201114) 

https://www.w3.org/International/questions/qa-forms-utf-8
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flera format. Till exempel, en materiell kontroll kan jämföra ett konkret format med en uppsättning 
tillåtna värden eller med det syntax för datorspråket som formatet är skrivet i, eller jämföra formatet 
eller programmet som framställer formatet med ett annat konkret format respektive program som är 
ett ”korrekt exemplar”. Det vill säga, en Referensimplementering. En materiell kontroll kan emellertid 
endast indikera att binär kod antingen överensstämmer eller inte överensstämmer med ett eller flera 
materiella kriterier. Vilka tekniska egenskaper som får eller ska, eller får inte representeras av for-
matet i det enskilda fallet förutsätter en Formell kontroll. 

Materiella rekvisit ska härleddas från en specifikation. Det vill säga, det primära källunderlag från 
vilket det kan framgå hur ett format ska kodas eller vilka värden som är tillåtna. Som berörs i defini-
tionen Specifikation kan det primära källunderlaget även innefatta referensimplementeringar. Av de-
finitionen Format och därunder om Betydelsen av abstrakta och konkreta format framgick samtidigt 
att en specifikation fortfarande kan vara ofullständig eller lämnas öppen för tolkning med följd att det 
uppstår diverse implementeringar av specifikationen. Det vill säga, det sekundära källunderlaget. 
Det kan beroende på specifikationen finnas flera tekniska vägval för att implementera eller automati-
sera implementeringen. Till exempel, algoritmer, programmeringsspråk, och tekniska  paradigm. Se-
dan finns det en mängd tekniska preferenser kring eller genvägar som kan tas vid implementeringen. 
Till exempel, att vissa mekanismer utelämnas, införandet av egna koder, utelämnande av ”redun-
dant” data. Allt detta kan bli mer eller mindre komplicerat och resultera i ett varierande utbud av och 
kvalitet i tillgängliga program dels för att koda och avkoda format, dels för att tekniskt kontrollera 
framställda elektroniska handlingar. Till exempel, ”validatorer”. 

Av intresse i det här sammanhanget är att alla tolkningar av primära källunderlag är sekundära käll-
underlag men vilka under vissa förutsättningar kan bli primära källunderlag. Frågan är vad som kvali-
ficerar materiella kriterier i sekundära källunderlag att betraktas som primära. Det vill säga, att de 
blir normerande istället för vägledande. Det finns åtminstone två källor. Det ena är sedvänja bland 
användare eller utvecklare beroende på formatet. Till exempel, professionella yrkesgrupper som har 
särskilda krav, eller en hel industri som eftersträvar att standardisera ett format. Detta kan indikera 
om en implementering är korrekt kodad eller en automatiserad implementering kodar korrekt. Den 
andra källan är en normeringsmakt som kan kvalificera en implementering som korrekt kodad eller 
som kodar korrekt. Till exempel, Riksarkivets föreskrifter. 

I projektet Preforma som beskrivet i Bakgrund skulle en metod tas fram för att objektivt kontrollera om implemente-

ringen av en specifikation för ett format överensstämmer med specifikationen. Projektet var begränsat till Matroska 

(med FFV1, LPCM), PDF/A (-1 -2 -3), TIFF (baseline, extensions, EP, IT) – och till dessa anknytande specifikationer. 

För varje format upphandlades en leverantör – MediaArea, veraPDF respektive EasyInnova – vilka skulle ta fram ett 

program – MediaConch, veraPDF, respektive DPFManager. Programmen som leverantörerna tog fram framställdes 

utifrån leverantörernas tolkningar av anknytande specifikationer och hur de ska implementeras korrekt. Leverantörernas 

tolkning måste därför grunda sig i någon form av legitimitet. 

 

Förutsättningarna för leverantörerna var emellertid olika, och de utförde sitt uppdrag utifrån olika begränsningar. Väg-

valen kan sammanfattas som följande. 

 

veraPDF utgjordes av ett konsortium som hade stöd från och kontakt med industrin bakom PDF/A. veraPDF var också 

aktivt involverad i standardiseringsarbetet med PDF/A i ISO. Detta gav veraPDF insikt i det bakomliggande arbetet 

med specifikationerna för PDF/A och hur de skulle tolkas. 
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MediaArea som var ansvarig för Matroska tillsammans med videokodningen FFV1 och ljudkodningen LPCM, utgick 

från två relativt nya specifikationer; Matroska och FFV1, eftersom specifikationerna inte var färdiga och standardisera-

de kunde MediaArea delta i arbetet med att utveckla och standardisera dem. Detta innebär att MediaArea i princip var 

med i framtagandet av specifikationerna eller åtminstone förstod det bakomliggande sammanhanget vid tolkningen av 

dem. 

 

Den sista leverantören, EasyInnova, hamnade i en besvärlig situation när Adobe inte ville arbeta vidare med specifika-

tionerna för TIFF. Till skillnad från de övriga leverantörerna som kunde arbeta ”inifrån” fick EasyInnova fokusera på 

att legitimera sina tolkningar ”utifrån”. Till exempel, genom intressegrupper och med vägledningar, och ett försök att 

standardisera tolkningarna med TI/A (eng. Tagged Image for Archival). 

Uppmärksamma skillnaden mellan en specifikation som en primär källa och en implementering som 
kvalificeras som primär källa. En specifikation som är en primär källa, men som inte specificerar kod, 
anger endast vad som är tekniska egenskaper, vilka möjliggör tekniska förmågor. Att kvalificera en 
implementering innebär att implementeringen uppvisar tekniska egenskaper som anses överens-
stämma med specifikationen, varför kodningen kan anses vara korrekt. Här får formella kontroller 
en särskild betydelse eftersom de avser just att bekräfta att tekniska egenskaper får, ska eller bör 
finnas enligt specifikationen. 

Fördelarna med en materiell kontroll bör vara tämligen självklara; att ett format har de logiska och 
visuella mönster som möjliggör vissa förmågor. Det vill säga, tekniska egenskaper, vilka ger avsedda 
förutsättningar för användbarheten av formatet. Till exempel, funktionaliteter. Denna typ av materiell 
kontroll är viktig ur flera perspektiv. 

‒ Ur ett säkerhetsperspektiv är det av väsentlig betydelse att kod som ska exekveras och datatolkas 
endast utför de funktionaliteter som är avsett och förväntat. 

‒ Ur ett upphandlingsperspektiv kan materiella kontroller minska riskerna med inlåsning och sam-
tidigt förbättra kvaliteten vid inköp, genom 

o dels att det objektivt kan prövas om en leverantörs implementering överensstämmer med en 
specifikation, och därmed kan en annan leverantör uppfylla samma krav på implementering av 
samma specifikation, 

o dels att kraven på vad som ska implementeras blir tydliga, och lika för alla anbudsgivare. 

EXEMPEL. Mycket förenklade men vanligt påträffade fall. 

– Leverantör A och B har tolkat en specifikation på olika sätt med resultat att format skrivna med program från 

leverantör A inte återges på samma sätt i program från leverantör B. 

– I specifikationen definieras att ett format ska kunna lagra text. Leverantör A implementerar stöd för endast anglo-

saxiska tecken, medan leverantör B implementerar även stöd för svenska tecken. 

– Leverantör A har reviderat sitt program att även inkludera svenska tecken, men text som innehåller ”åäö” i elek-

troniska handlingar framställda med den föregående versionen av programmet kommer däremot inte att återges 

som förväntat den nya versionen av programmet, eftersom ”åäö” måste ha representerats på annat sätt, och tvär-

tom, eftersom det föregående programmet inta kan läsa ”åäö”. 

– Leverantör A och B har båda tagit fram varsitt program för att ”validera” att framställda elektroniska handlingar 

överensstämmer med specifikationen för formatet. En validering med respektive leverantörs program visar emell-

ertid helt olika resultat. 
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Ur ett långsiktigt perspektiv slutligen, vare sig det sammanfaller med ett arkivrättsligt perspektiv eller 
ett allmänt verksamhetsperspektiv, finns ekonomiska skäl att materiellt kontrollera elektroniska 
handlingar för att säkerställa deras beständighet över tid. Ett positiv utfall av en materiell kontroll 
indikerar två saker, dels att formatet är konsekvent kodat och därmed ska kunna avkodas konsek-
vent, dels att formatet är kodat på samma sätt som andra format som passerat kontrollen. Den sist-
nämnda aspekten får en särskild betydelse långsiktigt ur ett ekonomiskt perspektiv när det finns 
många olika implementeringar av ett abstrakt format. För varje format som avviker från andra format, 
och ju större graden av objektiv varians desto mer sannolikt att programmen som ska använda och 
hantera det avvikande formatet eller att det avvikande formatet måste anpassas eller normaliseras 
för att det ska kunna användas och hanteras med samma tekniska resurser som övriga format. Till 
exempel, konverteras, redigeras, eller återges. Den närmare kostnaden beror på typen avvikelse. 
Att identifiera fel i ett tidigt skede kan underlätta åtgärder för att rätta fel och, eller uppskatta kost-
nader för åtgärder. Till exempel, att välja mellan att framställa en ny elektronisk handling, konvertera 
den elektroniska handlingen, eller göra en programkorrigering. 

En materiell kontroll kan endast bekräfta att ett format är korrekt kodat vid framställning. Hur formatet 
återges beror på implementeringen för återgivning, vanligtvis genom ett program. Här krävs en tekni-
sk kontroll av programmet. Till exempel, med testfiler för att jämföra återgivningar. Olika program 
kan alltså resultera i olika återgivningar, men även samma implementering kan ge en annan åter-
givning om det är beroende av underliggande program som kan förändras. Till exempel, från dator 
till dator, eller efter en uppdatering av operativsystemet. Det kan hända att sådana fel inte kan obser-
veras förrän den elektroniska handlingen återges, och återges under exakt sådana omständigheter 
som framkallar felet. En materiell kontroll av format kan endast indikera förutsättningarna för att 
konsekvent återge framställda elektroniska handlingar, medan en materiell kontroll av ett program 
för att återge elektroniska handlingar endast kan indikera förutsättningarna för en konsekvent åter-
givning.44 En utförlig teknisk kontroll av båda bör vara tillräckligt för att indikera att innehållet kommer 
att kunna återges som framställt, men det utesluter inte nödvändigtvis ett behov att komplettera med 
en Kontroll av form och funktion. 

3. FORMELL KONTROLL 

En formell kontroll avser bekräfta att ett format får eller ska, eller inte får ha en eller flera tekniska 
egenskaper, varför denna metod även kan benämnas kravkontroll. Kontrollobjektet är tekniska egen-
skaper som identifieras genom teknisk metadata eller andra signaler. En formell kontroll baseras på 
formella kriterier vilka är de krav som definierar, förväntas av, och ställs på ett formats tekniska 
egenskaper. Formella kriterier kan skiljas mellan obligatoriska (ska, ska inte eller får inte), fakultativa 
(får, kan), och uppmanande krav (bör, bör inte). Dessa ska härleddas från en specifikation. Det vill 
säga det, primära källunderlag, men liknande materiella kriterier för Materiell kontroll kan sekundära 
källunderlag ha en avgörande betydelse. Till exempel, vid tolkningen av ett krav som enligt specifika-
tion får, kan eller bör, eller bör inte uppfyllas. 

                                                
44  Jämför FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (s. 11) ”Det traditionella sättet att öka pålitligheten 

hos programvara är att utföra tester för att identifiera avvikelser från avsett beteende. Problemet med denna 
metodik är dock att den i praktiken aldrig kan bli heltäckande och några garantier om programvarans pålitlighet 
går därför inte att utställa.”. 
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Det är vanligt förekommande att en specifikation avgränsar och ställer upp en uppsättning av krav 
för att kvalificera ett format för ett specifikt ändamål. Denna uppsättning av krav kan i specifikationer 
få olika benämningar. Till exempel, nivå, profil, typ, version. 

EXEMPEL. PDF har ett antal delmängder som PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X. Alla dessa delmängder 

avgränsar PDF till ett särskilt användningsområde. Till exempel, för PDF/A finns version 1, 2, och 3, vilka avgränsar 

PDF från mer till respektive mindre inskränkande förbud. Varje version uppställer sedan särskilda krav i form av 

överensstämmelsenivåer (eng. conformance levels) a, b, och u. PDF/A-1 har överensstämmelsenivåerna a och b, 

medan PDF/A -2 och -3 även har nivån u. Dessa nivåer avser reglera vilka tekniska egenskaper som krävs för att bevara 

ett innehåll i en PDF/A. 

 

Nivå b omfattar de minimala grundläggande kraven som måste uppfyllas för att uppfylla bevarandeändamålen för 

”mindre komplexa dokument”, såsom inskannade dokument, och den visuella återgivningen av text, vilket inte inne-

fattar att texten förblir maskinläsbar. 

  

Nivå u, som bara gäller PDF/A-2 och -3, innefattar nivå b men uppställer även krav på att alla tecknen i texter ska 

kopplas till deras kodpunkter i Unicode. Det vill säga, kravet säkerställer att texten är maskinläsbar. Till exempel, att 

texten kan kopieras. För PDF/A-1 ställs detta krav istället på nivå a. 

 

Nivå a ska uppfylla kraven i b, och om tillämpligt u. Denna överensstämmelsenivå är främst till för mer komplexa 

dokument. Förutom målen med nivå b och u ska dessutom dokumentets logiska och semantiska struktur bevaras för 

att en dator respektive människa ska vid en senare tidpunkt kunna tolka, förstå och använda dokumentet korrekt. 

Den formella kontrollen ska jämföra formella kriterier med teknisk metadata och andra signaler i 
formatet som anger vilka tekniska egenskaper som representeras. Att särskilt uppmärksamma är 
relationen till materiella rekvisit för Materiell kontroll. Ett format representerar formella kriterier endast 
som värden. En formell kontroll utvärderar endast om dessa värden stämmer överens med uppställ-
da formella kriterier. Detta upprättar följande relation mellan materiella och formella kontroller. En 
materiell kontroll kan behöva kompletteras med en formell kontroll för att bedöma kontexten av for-
matet. Till exempel, är den binära koden avsedd att vara Ascii 7-bit, FFV1, ISO-8859-1, JPG, PCM, 
PNG, UTF-8? Den materiella kontrollen kan i bästa fall bekräfta att koden sammanfaller med en eller 
flera specifikationer, men utan att veta vilken specifikation som är avsedd att vara implementerad 
kan den materiella kontrollen inte bekräfta giltigheten, varför det krävs formella kriterier. Utfallet av 
formella kontroller är däremot helt oberoende av materiella kontroller. Till exempel, det är fullt möjligt 
och vanligt att endast kontrollera metadata utan att analysera formatet som ska ge den avsedda 
tekniska egenskapen. En formell kontroll kan alltså bekräfta att ett värde har angetts i enlighet med 
formella kriterier, men bör kompletteras med en materiell kontroll för att säkerställa att värdet faktiskt 
anger ett verkligt förhållande. Med andra ord, formella kontroller kan endast verifiera att ett påstå-
ende görs, medan materiella kontroller utvärderar påståendet som sant eller falskt. 

Det följer att materiella och formella kontroller kompletterar varandra, och ska inte ses som ömse-
sidigt uteslutande, men att deras funktion och syfte inte ska sammanblandas. Ett format kan ha 
tekniska egenskaper som överensstämmer med en specifikation men är kodat på ett sätt som avvik-
er från specifikationen eller skiljer sig från andra implementeringar. Till exempel, det är vanligt att 
implementeringar av format varierar mellan program, oavsett om en specifikation lämnar utrymme 
för tolkning eller inte, med följd att andra program inte kan använda eller hantera tekniska egen-
skaper i formatet konsekvent. Motsatsvis, ett format kan ha ”perfekt kod” i överensstämmelse med 
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en specifikation men som antingen saknar eller innehåller tekniska egenskaper i en kontext som 
kräver respektive inte tillåter egenskaperna enligt samma specifikation. Ett vanligt fall är när tekniska 
egenskaper används fastän en specifikation förbjuder dem för det ändamålet, eller när nya tekniska 
egenskaper som inte finns i specifikationen läggs till av en implementatör. Med andra ord, det spelar 
ingen roll att de tekniska egenskaperna är korrekt kodade, de är formellt inte tillåtna. 

Det följer att tekniska kontroller alltid ska utföra materiella och formella kontroller. I verkligheten kan 
emellertid program som implementerar metoder för teknisk kontroll antingen utföra det ena eller det 
andra, eller utföra vissa av båda men inte alltid båda. Det är därför nödvändigt att granska metoden 
bekom en teknisk kontroll för att kunna bedöma vilka typer av kontroller som faktiskt utförs. 

Formella kontroller brister emellertid i ett väsentlig avseende. Att en teknisk egenskap är obligatorisk 
eller fakultativ förutsätter att den används för det syfte den är avsedd. Detta kan emellertid inte alltid 
kontrolleras med formella kontroller. Till exempel, en formell kontroll kan bekräfta att en elektronisk 
handling innehåller bilder, medan en materiell kontroll kan bekräfta att formaten för bilderna är korr-
ekta, men varken den ena eller andra kontrollen kan bekräfta att innehållet av bilderna är vad om är 
avsett. Till exempel, en fotografi istället för text. Ett annat exempel är att formella kontroller av ett 
kalkylblad kan identifiera om värdet av ett fält är siffror eller text, men inte att värdena är avsnitt och 
löpande text som bör föras i ett kontorsdokument. Ytterligare exempel är att det finns metadatafält, 
men vilka antingen är tomma eller har fel uppgifter. Det krävs alltså i många fall en kontroll av inne-
hållet, och fråga om värdet av innehållet är korrekt eller inte bestäms av en policy. 

4. POLICYKONTROLL 

En policykontroll avser bekräfta att nödvändiga och tillräckliga tekniska egenskaper används, och 
används för verksamhetens behov och krav. En policykontroll baseras på verksamhetens policy för 
att uppfylla verksamhetens behov och krav, däribland 3 § arkivlagen. Denna policy kan skilja sig 
mellan verksamheter. Till exempel, beroende av ekonomiska intressen och förutsättningar, etiska 
ställningstagande, förpliktelser enligt lag eller avtal, instruktioner från uppdragsgivare, kunskap och 
kompetens. Denna författning kan varken reglera innehållet i en policy eller reglera innehållet i en 
handling. Det vill säga, värderingen av innehåll. Denna författning kan däremot föreskriva metoder 
för att mäta värdet av tillämpade policy. Utfallet av den tekniska kontrollen överensstämmer sedan 
antingen med verksamhetens behov och krav, eller inte. 

EXEMPEL. Verksamheter kan ha särskilda riktlinjer för framställningen av en elektronisk handling, eller vara tvung-

na att uppfylla särskilda rättsliga krav. Till exempel, en myndighet kan ha krav på att den elektroniska handlingen ska 

innehålla namn på handläggare och diarienummer. En offentlig verksamhet ska utforma sina handlingar efter tillämp-

liga bestämmelser som: 

– Förvaltningslag (2017:900). Till exempel, 27 § En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en 

handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumen-

tationen när den har gjorts och av vem. 

– Myndighetsförordning (2007:515) 

– Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

– Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken 
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Det kan sedan finnas informationsmodeller, -metoder, vägledningar som en verksamhet bör följa. Till exempel, 

– Klassa process (SKA) 

– Klassa informationssäkerhet (SKR) 

– Vägledning för webbutveckling (Digg) 

Kontrollobjektet är dels användningen och hanteringen av format och deras tekniska egenskaper, 
det vill säga det tekniska skicket, dels innehållet. Att ett format tillåter en teknisk egenskap innebär 
inte att den används eller används för avsett syfte. Till exempel, att metadata fält är ifyllda, att bilder 
är i färg med ett visst färgdjup, att texter ska följa verksamhetens språkkonventioner, att kalkylblad 
innehåller korrekta formler. En verksamhet bör vid framställning välja format efter de funktionaliteter 
som är avsedda att användas. Till exempel, om ett format väljs som har stöd för avancerad metadata 
för hela eller delar av informationen i formatet så bör myndigheten alltså använda dessa, eller annars 
överväga att välja ett annat format som inte är lika avancerat. 

EXEMPEL. Nivån på policy kan vara mer eller mindre detaljerat. Exempel på mer generiska krav på ett eller flera 

format i en elektronisk handling: 

– Bilder får inte förekomma i en handling. 

– Bilder i en handling ska vara i färg med en bestämd färgdjup. 

– Bilder ska ha förklarande bildbeskrivningar. 

– Förkortningar ska vara förklarade. 

– Metadata-fälten i en handling är ifyllt med information som är semantisk relevant. 

– Text ska ha en specifik typ av teckensnitt. 

Exempel på mer specifika krav på objekt, element, eller fält, vilka ska ha särskilda värden eller utgöras av en kombi-

nation av värden, eller att viss typ av information ska vara i ett särskilt informationsformat: 

– Fältet författare, rubrik och nyckelord är ifyllt i handlingen, och att fältet författare måste vara det fullständiga 

namnet hos en handläggare. 

– Text ska inte innehålla särskilda tecken, såsom interpunktion eller å ä ö. 

– Datum ska anges enligt ISO 8601. 

– Språkkoder ska anges enligt ISO 639-2. 

5. KONTROLL AV FORM OCH FUNKTION 

En kontroll av form och funktion avser bekräfta att den elektroniska handlingen återges som förväntat 
och för avsett ändamål. Kontrollobjektet är formen och funktionen som kan representera innehållet 
av den elektroniska handlingen som ska kunna användas och hanteras för sitt givna ändamål. Till 
exempel, det funktionella skicket i ursprungligt skick. Det ligger nära till hands att även benämna 
metoden för innehållskontroll, men detta är inte lämpligt och avråds, eftersom det är av väsentlig 
betydelse att skilja mellan en kontroll av form och funktion och en kontroll av innehåll. Till exempel, 
en kontroll av form och funktion avser endast att all text återges med avsedda glyfer med möjlighet 
att dessa kan kopieras, medan en kontroll av innehåll bekräftar att texten är på svenska, rättstavad, 
och förmedlar avsedd mening. Det förra omfattas av denna författning, men inte det senare. 
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Det ska särskilt uppmärksammas att kontroller av form och funktion, liknande policykontroller, kan 
vara möjliga att utföra med automatiska medel, men det mest vanligt förekommande metoden för 
närvarande bör troligtvis vara en okulär besiktning. Det vill säga, att visuellt granska att den elektroni-
ska handlingens form och funktion blev som förväntat och representerar avsett innehåll. 

En kontroll av form och funktion ska föranledas av 

‒ dels Materiell kontroll, 

‒ dels Formell kontroll, 

‒ dels Policykontroll. 

Av väsentlig betydelse är att förstå att även om resultatet av alla föregående kontroller ger ett positivt 
utfall följer det nödvändigtvis inte att den framställda elektroniska handlingen har fått en form och 
funktion som kan förmedla förväntat innehåll. Detta kan uppfattas motsägande men är en följd av 
den komplexitet som uppstår mellan tekniska egenskaper och processer, och frågan om vad som är 
en ”korrekt” implementering. 

En typ av fall är att metoder för materiella eller formella kontroller som implementeras i ett program 
kan vara behäftade med programfel eller andra logiska fel med följd att utfallet blir fel. Det vill säga, 
att ett format kvalificeras fastän det inte är korrekt eller att ett format inte kvalificeras fastän det är 
korrekt. Med andra ord, en falsk positiv respektive en falsk negativ. Detta föranleder givetvis frågan 
om vad som är en korrekt implementering, vilket aktualiserar diskussionen om Betydelsen av abs-
trakta och konkreta format som berörts på flera platser i dessa författningskommentarer. 

Från föregående fall ska skiljas sådana fall som i Figur 7 där formen och funktionen inte blir som 
avsett fastän alla kontrollerna är ”korrekt” i alla avseenden. Det vill säga, utfallen är sann positiv eller 
sann negativ. Det kan finnas två förklaringar till sådana utfall. 

‒ Den ena förklaringen är att kontrollerna inte är fullständiga. Det vill säga, dels att de inte kontrolle-
rar ett eller flera format i ett tekniskt skick, dels att de formaten som inte kontrolleras har ett direkt 
eller indirekt samband till återgivningen av den slutliga formen och funktionen.45 Uppmärksamma 
att kontrollerna däremot inte kan ha fel såvida det inte rör sig om ett tekniskt fel. Till exempel, ett 
programmeringsfel eller annat logiskt fel. Det vill säga, kontrollerna omfattar inte de format som 
kan vara orsaken till felet, varför det inte heller kan ha fel.46 

‒ Den andra förklaringen är att en Teknisk process för återgivning har ändrat formen och funktionen 
av handlingen på grund av att programmet använder andra versioner av nödvändiga materiel och 
metoder. Till exempel, programbibliotek, drivrutiner, hårdvara. 

                                                
45  Se vidare kommentarerna till de allmänna råden andra stycket till 3 kap. 1 §. 
46  Jämför (eng.) Lying by omission. Det vill säga, ingen lögn i sig, men vilseleda genom att utelämna information. 
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Figur 7 I den första, övre bilden, representeras tecken i en PDF vilka alla har korrekt form och funktion. I den andra, nedre 

bilden, representeras samma tecken i föregående PDF framställt som en PDF/A vilka visserligen har korrekt form och 
funktion, men inte vad som var avsett. Den tekniska kontrollen i veraPDF rapporterar emellertid att den senare bilden är 
en ”giltig PDF/A”. 

Symptomen är alltså att samtliga föregående kontroller inte indikerar några fel, men formen och 
funktionen har ändå inte blivit som förväntat med konsekvens att innehållet helt eller delvis måste 
värderas som fel.47 Problemet är att avgöra om de föregående kontrollerna är korrekta eller inte. Det 
vill säga, rör det sig om det första eller andra typen av fall i ovannämnda strecksatser. 

Det förefaller naturligt att ställa frågan om varför inte endast kontrollera formen och funktionen om 
det är just ytterst formen och funktionen som har betydelse för handlingens innehåll? Anledningen 
till varför föregående kontroller är nödvändiga är att dessa avser att säkerställa de tekniska egen-
skaper och processer som implementerar den önskvärda formen och funktionen. Det vill säga, hur 
kodas och avkodas formen och funktionen konsekvent? Med andra ord, det råder ett motsatt förhåll-
ande; en form och funktion som återger innehåll som avsett innebär nödvändigtvis inte att det tekni-
ska skicket kan förutsebart implementeras igen till samma form och funktion. Kontrollen av form och 
funktion får därför en särskild ställning som en referenspunkt för de övriga kontrollerna. 

EXEMPEL. Det är inte ovanligt att formen och funktionen för webbsidor utformas med ”ad hoc” -lösningar och 

”hacks” i syfte att uppfylla särskilda behov och krav. Fördelen är att formen och funktionen kan utformas som avsedd, 

men mot en kostnad att avvika från specifikationer med följd att materiella och formella kontroller av webbsidor 

resulterar i fel. Konsekvensen är att formen och funktionen riskerar att inte kunna återges konsekvent med tiden, 

eftersom de materiella och formella förutsättningar som måste vara uppfyllda är inte standardiserade. 

TEKNISK PROCESS 

1. EXEKVERBARA OCH TOLKNINGSBARA ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

Av definitionen framgår att tekniska processer i elektroniska handlingar avser förutom sådana tekni-
ska egenskaper som är exekverbara även sådana som är tolkningsbara, och vilka vid verkställande 
påverkar andra tekniska egenskaper eller realiserar deras användning. Definitionen kan tolkas ext-
ensivt men ska noga beakta skillnaden mellan en teknisk process som exekveras och en som tolkas. 

                                                
47  Det följer att det är fullt möjligt för en verksamhet att ändå värdera utfallet som rätt, vilket i mindre extrema fall 

kan hamna under ”att vara praktisk” eller ”tillräckligt bra”. 
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Figur 8 Översikt av exekverbara och tolkningsbara elektroniska handlingar. 

1.1. Gränsdragningen mellan exekverbar och tolkningsbar 

En teknisk process grundar sig ytterst i en exekverbar elektronisk handling. Dessa elektroniska 
handlingar utmärks med att de har tekniska egenskaper som kan påbörja en programprocess i en 
exekveringskontext. Med  andra ord, denna typ av elektronisk handling är ett program. Andra elek-
troniska handlingar kan i jämförelse inte påbörja en programprocess även om de skulle vara inom 
en exekveringskontext. Det vill säga, de har inga sådana tekniska egenskaper. 

För programtolkade program kan de å ena sidan anses vara exekverbara, eftersom deras program-
tolk är exekverbar i en exekveringskontext men själva programmet kräver fortfarande denna ytter-
ligare komponent. Det vill säga, programtolken. Å andra sidan kan ett program som behöver prog-
ramtolkas betraktas som inget annat än endast data; här går den elektroniska handlingen över grän-
sen från att vara exekverbar till att endast vara tolkningsbar. Beroende på sammanhanget kan det 
ena eller andra anses mer eller mindre tekniskt eller juridiskt relevant, men gränsen markerar en 
viktig referenspunkt dels för hur långtgående termen exekverbar bör tolkas, dels för de rättsliga kon-
sekvenserna av att något betraktas som ett program eller data. Till exempel, vid frågan om licenser-
ing. 

EXEMPEL. I svar till frågan (eng.) “If a programming language interpreter is released under the GPL, does that mean 

programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible licenses?” belyses hur Free Software Foundati-

on tolkar gränsdragningen för licensen GPL (General Public License): “When the interpreter just interprets a langu-

age, the answer is no. The interpreted program, to the interpreter, is just data; a free software license like the GPL, 

based on copyright law, cannot limit what data you use the interpreter on. You can run it on any data (interpreted 
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program), any way you like, and there are no requirements about licensing that data to anyone. …”.  Det framgår 

sedan av svaret att ett program som kräver en programtolk kan omfattas av GPL under vissa omständigheter. Till 

exempel, om programtolken ”binder” (eng. binding) andra program som är licenserat under GPL och vilka används av 

det programtolkade programmet.48 

Av betydelse i det här sammanhanget är att en alltför extensiv tolkning av exekverbar elektronisk 
handling kan få orimliga slutsatser. Alla elektroniska handlingar kan anses vara exekverbara efter-
som deras återgivning är ytterst beroende av ”ytterligare en komponent”; ett program, och därmed 
en exekveringskontext. Till exempel, att betrakta bilder och text som exekverbara bör emellertid inte 
vara en meningsfull slutsats vare sig tekniskt eller juridiskt. 

1.2. Tolkningsbar och datatolkningsbar 

Alla elektroniska handlingar är däremot tolkningsbara, även sådana som är exekverbara, eftersom 
de på någon nivå tolkas med tekniska metoder. Till exempel, läsning, unmarshalling, parsing, de-
serialisering, eller närliggande koncept och deras motsatser som mer lämpligen faller under beg-
reppen kodning respektive avkodning. Att en elektronisk handling är tolkningsbar är alltså ett gene-
riskt uttryck. 

En tolkningsbar elektronisk handling kan sedan vara datatolkningsbar med hjälp av ett specifikt prog-
ram. Datatolkningen kan resultera i att den elektroniska handlingen antingen återger ett ”innehåll” 
eller exekveras. Om den elektroniska handlingen exekveras så innebär det att den datatolkningsbara 
elektroniska handlingen är ett programtolkat program. En programtolk är alltså en specifik typ av 
datatolk som i sig är mer specifikt än tolkning. Ett program, oavsett om programtolkat eller inte, kan 
i sin tur datatolka andra elektroniska handlingar, exekverbara såväl som icke-exekverbara. 

1.3. Programkontext 

En elektronisk handling kan därför skiljas mellan 

‒ att vara i format som tolkas som instruktioner för exekveringskontexten att kunna exekvera hand-
lingen och realisera en eller flera funktionaliteter, och 

‒ att vara i format som tolkas som instruktioner för ett program att vid exekvering kunna datatolka 
och realisera en eller flera funktionaliteter. 

Det senare fallet kommer här att benämnas programkontexten. Det framgår av definitionen av 
Format och Teknisk egenskap att format är logiska och visuella mönster som möjliggör vissa förmåg-
or, vilka ger förutsättningar för användbarheten av formatet. Dessa format skrivs vanligtvis i ett dator-
språk. Det finns många typer av datorspråk men av intresse här är att särskilja sådana datorspråk 
som får betydelse i en exekveringskontext från sådana datorspråk som får betydelse i en program-
kontext. I den förra kategorin faller programmeringsspråk, vilka exekveras, medan i den senare kan 
alla andra datorspråk som datatolkas falla under. Till exempel, förfrågningsspråk, konfigurations-
språk, märkspråk. Gränsdragningen kan vara svår att dra i vissa fall, och i andra fall kan båda före-
komma i en och samma elektroniska handling. Detta lämnas till bedömningen i det enskilda fallet. 

                                                
48  https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.en.html#IfInterpreterIsGPL (20201115) 

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.en.html#IfInterpreterIsGPL
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Uppdelningen här avser att lyfta fram tre perspektiv på funktionalitet, vilka alla realiseras med tolk-
ning och exekvering, men två perspektiv fokuserar särskilt på datatolkning. 

Ur ett perspektiv kan funktionaliteter ses som funktioner som utförs av ett program. Till exempel, 
beräkning av formler, inspelning av video- och ljud, komprimering, kryptering, digital signering, stili-
sering av text, sökning. Ur ett annat perspektiv kan funktionaliteter uppfattas som funktioner som 
utförs i ett program. Till exempel, animationer, inmatning i formulär, interaktivitet, följa länkar, upp-
spelningar av video- och ljud. De två första perspektiven kan inordnas i ett centralperspektiv; från att 
vara mer till mindre programmatiska. Funktioner som utförs av ett program bör per definition ute-
slutande ske med programmeringsspråk, medan funktioner som utförs i ett program kan ske med 
både programmeringsspråk och andra datorspråk. 

Flyktpunkten i det beskrivna centralperspektivet blir därför sådana funktioner som utförs genom ett 
program. Det kan ske med datorspråk men ytterst andra tekniska egenskaper som datastrukturer 
och datatyper. Till exempel, text är endast kodpunkter som kan renderas till glyfer, men det finns 
inga glyfer ”i” ett textformat; det är genom ett eller flera program som kodpunkterna kan avkodas och 
glyfer associerade med punkterna renderas. På samma sätt är en bild endast datastrukturer; vid 
inmatning till ett bildbehandlingsprogram eller bildvisningsprogram kan innehållet läsas och render-
as. Dessa två exempel är alltså en typ av instruktioner som i en programkontext kan utföras av en 
dator, och först efter datatolkningen av dem kan en människa därefter tolka innehållet. Detta kan 
jämföras med text och bild på papper vilka inte kräver en teknisk process för att en människa ska 
kunna tolka innehållet. Det handlar alltså inte om programmatiska [logiska] funktionaliteter men 
istället om tekniska metoder för att utföra funktioner som de är konstruerade för med hjälp av [genom] 
ett program. Det vill säga, funktionaliteterna i givna exempel avser [mänsklig] läsbarhet respektive 
avbildning. 

Alla funktionaliteter i en elektronisk handling ska över tid realiseras med samma utfall. Till exempel, 
för en given inmatning måste samma utmaning resultera, vare sig det är en bild eller text som ska 
visas, en ljud- eller videouppspelning, källkod som ska kompileras till eller programtolkas som ett 
program. En elektronisk handling framställs och återges med tekniska processer vilka i sin tur är 
beroende av underliggande tekniska processer. Den närmare innebörden av tekniska processer 
beror därför på sammanhanget, och det kan lätt bli invecklat att kartlägga källan till alla tekniska 
processer, deras samverkan och utfall. Denna definition, liknande den för Teknisk egenskap, lämnar 
därför den närmare omfånget av definitionen till den tekniska utveckling som råder inom data- och 
informationsteknik. I detta avsnitt ges därför endast en översikt som försöker belysa de delar som 
kan vara av betydelse vid en analys. Nedan sammanfattas den fördjupade tekniska bakgrund som 
sedan följer i avsnittet för att exemplifiera centrala tekniska processer och deras övergripande sam-
band som har betydelse för den elektroniska handlingens beständighet. 

EXEMPEL. Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (s. 4-27) ”[Om att bevara program i fung-

erande tillstånd] Detta är inte svårt att göra så länge den miljö som stöder programvarumodulen är lätt tillgänglig. 

Denna miljö består av en del underliggande maskinvara och ett operativsystem, olika system som stöder operativsys-

temet samt lagrings- och visningsenheter och dessas drivrutiner. Om någon av dessa ändrats kan följden bli att prog-

ramvarumodulen inte längre fungerar, eller fungerar felaktigt, eller inte kan presentera resultaten för tillämpningen 

eller den mänskliga användaren. Dessa interaktioner är komplexa, vilket traditionellt gjort bevarande av fungerande 

programvara till en krävande uppgift.”. 
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2. TEKNISKA PROCESSER I ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

2.1. Översikt 

2.1.1. Sammanfattning 

Huvudsakliga orsaker till varför tekniska processer fallerar över tid i tekniska miljöer är i princip en 
följd av dels formaten för objektfiler, implementerade ABI och API, dels förändringar av dem. Föränd-
ringar av tekniska processer på maskinnivå bör däremot inte som huvudregel påverka den elektroni-
ska handlingens tekniska skick. Detta förutsatt att den elektroniska handlingen var antingen fram-
ställd i ett format som inte är beroende av tekniska processer på sådan lågnivå, eller framställd med 
materiel och metoder som kan anpassas på högnivå utifrån de förändringar som sker på lågnivå. 

Tabell 22 En sammanfattning av innebörden av kompatibilitet av tekniska processer på och för olika tekniska nivåer, och 

alternativen om kompatibilitet saknas. 

Kompabilitet Alternativ 

Nivå Maskinnivå OS-nivå Programbibliotek Exempel 

ISA En ISA kan ex-
ekveras på en 
CPU som imp-
lementerat en 
annan ISA. 

  – Hårdvaruemulering av ISA. 

– Kompilering av källkod för ISA. 

– Mikrokod för ISA. 

Maskinkod Maskinkod med en ISA kan ex-
ekveras av ett OS på en CPU 
med en annan ISA. 

 – Exekveringsfil med flera ISA. 

– Kompabilitetslager för OS. 

– Kompilering av källkod för ISA. 

– Mjukvaruemulering av ISA. 

Binärkod 

(ABI) 

 Ett OS kan ex-
ekvera objekt-
filer med olika 
ABI. 

 

Ett kompilerat prog-
rambiblioteket är ut-
bytbart med en tidi-
gare version av det 
kompilerade prog-
rambiblioteket utan 
att fel uppstår för 
program som är be-
roende av program-
biblioteket. 

– Anpassning och, eller 
kompilering av källkod till 
program som är beroende av 
programbibliotek. 

– Kompabilitetslager för OS eller 
programbibliotek. 

– Kompilering av källkod för OS. 

– Mjukvaruemulering av OS. 

– Virtualisering av OS, 
programbibliotek, och eventuell 
emulering av hårdvara. 

Källkod En källkod som inte behöver anpassas till specifik ISA, 
OS eller programbibliotek, och kan kompileras utan fel 
till en objektfil som är kompatibel med dem. 

– Anpassning av källkod. 

– Ny programimplementering. 
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Kompabilitet Alternativ 

API Ett anrop till ett API ger förväntat svar över tid. – Anpassning av källkod. 

– Kompabilitetslager för 
programmen. 

– Mjukvaruemulering av 
programmet. 

– Ny programimplementering. 

– Virtualisering och eventuell 
emulering av hårdvara. 

2.1.2. API 

Den konceptuella förutsättningen för all interoperabilitet är API-kompatibilitet. Så länge ett API är 
konstant i anrop och svar kan de underliggande tekniska egenskaperna och processerna ändras 
utan att det påverkar de tekniska processer som anropar dem. Ett anrop kan tekniskt vara kompatib-
elt med ett ABI eller ISA, men inte med ett API. Till exempel, på grund av att API inte är implementerat 
eller att det har tagits bort. Om ett API som anropas har ändrats finns åtminstone fem tillvägagångs-
sätt för att åtgärda problemet hos programmet som anropar. Med andra ord, det anropande program-
met. De tre första vägvalen sammanfattas i Tabell 23. 

Tabell 23 Sammanfattning av metoder för att åtgärda ett program som anropar ett API som inte längre är tillgängligt. 

Metod Sammanfattning 

Anpassning av källkod 
Om källkoden är tillgänglig kan den anpassas och åter kompileras; 
källkoden är alltså inte källkodskompatibel. 

Kompabilitetslager 
Om endast det exekverbara programmet är tillgängligt, och inte källkoden, 
kan anropen anpassas med hjälp av ett kompabilitetslager. 

Ny programimplementering 
Det anropande programmet kan åter implementeras och därmed samtidigt 
anpassas till de nya tekniska förhållanden som råder. 

Om alternativen i Tabell 23 eller andra liknande tekniska metoder inte är tillgängliga återstår endast 
att behålla den version av det anropade programmet som hade det API som anropades. Det kan 
medföra att andra program och även operativsystemet inte kan uppdateras eftersom förändringar 
av den tekniska miljön kan påverka det anropade såväl som det anropande programmet. Det är inte 
en hållbar lösning över tid men belyser en vanlig situation vid inkompatibilitet. De sista två alterna-
tiven är därför praktiska metoder för att hantera denna situation, emulering och virtualisering, vilka 
sammanfattas i Tabell 24. 

Tabell 24 Sammanfattning av metoder för att bibehålla eller återskapa program eller tekniska miljöer som inte längre kan 
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exekveras med andra program och tekniska miljöer. 

Metod Sammanfattning 

Mjukvaruemulering  

(av program) 

Programmet implementeras inte och istället emuleras en liknande funktionalitet eller 
ett liknande gränssnitt men med en annan bakomliggande implementering. 

Mjukvaruemulering  

(av hårdvara) 

Om det finns hårdvara som är nödvändig och inte kan virtualiseras utifrån befintlig 
hårdvara kan den emuleras med hjälp av mjukvara. Detta alternativ kompletterar 
alltså virtualisering. 

Virtualisering 

(av program) 

Programmet exekveras i en operativsystems- eller applikationsbehållare, eller gen-
om applikationsvirtualisering. 

Virtualisering 

(av teknisk miljö) 

Hela den tekniska miljön flyttas eller installeras i en virtualiserad miljö. Ett program 
kan sedan exekveras i den virtualiserade tekniska miljön. 

 

EXEMPEL. Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (s. 5-13) ”Huruvida OAIS väljer att be-

vara en exekveringstjänst för Åtkomstprogramvara beror sannolikt delvis på om det har tillgång källkoden för applika-

tionen. Om OAIS har källkoden och adekvat dokumentation för applikationen kan det förväntas att man väljer att 

överföra applikationen till den nya miljön och försöker utföra lämplig testning för att säkerställa att den fungerar 

korrekt. Som beskrivits [i 4.2] kanske det inte är uppenbart när en applikation körs men inte fungerar korrekt. Idealiskt 

ska alla möjliga utdatavärden registreras initialt, så att de kan användas som underlag för att säkerställa korrekt 

funktion efter överföringen. Testning på denna nivå medför dock sannolikt oacceptabel kostnadseffektivitet för OAIS. 

Om applikationen kompilerats från den ursprungliga källkoden är det sannolikt att algoritmerna är korrekta och det 

räcker förmodligen att utarbeta en testsvit, eller att använda den testsvit som medföljer konstruktionsdokumentationen. 

Under förutsättning att det finns oberoende Representationsinformation för Innehållsdataobjektet behövs ingen mig-

rering.”. 

Uppräknade alternativ återkommer som generella lösningar vid olika typer av teknisk inkompatibilit-
et. Lämpligheten för en lösning utifrån komplexitet och kostnad beror på omständigheterna i det 
enskilda fallet. 

EXEMPEL. Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (s. 5-14) ”Det kan föreligga ett tvingande 

krav från den Identifierade målgruppen att bibehålla utseende och känsla hos proprietär Åtkomstprogramvara därför 

att många AIU [Arkivinformationsenhet] är beroende av Åtkomstprogramvaran. Proprietär Åtkomstprogramvara har 

inte lättillgänglig strukturell och semantisk Representationsinformation för Innehållsdataobjektet. I detta fall kan 

OAIS, om det inte kan anskaffa källkoden, eller har källkoden men saknar förmåga att skapa den erforderliga applika-

tionen, exempelvis för att det inte har tillgång till kompilator eller driftmiljö, finna det nödvändigt att utreda använd-

ning av emulering. 

 

OAIS kan överväga att emulera applikationen. Om applikationen tillhandahåller en välkänd uppsättning operationer 

och ett väldefinierat API för åtkomst, kan API dokumenteras adekvat och provas i försök att emulera applikationen. 

 

Ett sätt är att emulera den underliggande maskinvaran. En fördel med maskinvaruemulering är att när väl en maskin-

varuplattform är emulerad framgångsrikt kan teoretiskt sett alla operativsystem och applikationer som kördes på den 

gamla plattformen utan modifiering köras på den nya plattformen. Emuleringsnivån är dock relevant (t.ex. om den går 
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ned till nivån att duplicera ordningsföljden för processorns instruktionsexekvering). Dessutom tar detta inte hänsyn 

till beroende av in-/utmatningsenheter. 

 

… Alternativa angreppssätt för emulering har undersökts, som utveckling av virtuell maskinarkitektur eller emulering 

på operativsystemnivå. ...”. 

2.1.3. ISA 

Den tekniska förutsättningen för all interoperabilitet är ISA-kompabilitet. En maskinkod med en ISA 
kan inte exekveras på en CPU som implementerat en annan ISA. De tekniska metoder som på 
maskinnivå kan möjliggöra ISA-kompatibilitet kommer inte närmare beröras här; mikrokod och hård-
varuemulering. Dessa tekniska metoder skiljs från sådana som kan vidtas på operativsystems- och 
programnivå för att uppnå maskinkodskompatibilitet. Det finns åtminstone fyra tillvägagångssätt för 
att åtgärda inkompatibilitet, vilka sammanfattas i Tabell 25. 

Tabell 25 Sammanfattning av metoder för kompatibilitet mellan olika ISA. 

Metod Sammanfattning 

Exekveringsfil med flera ISA Kompilering av två eller flera ISA i samma exekveringsfil. 

Kompilering av källkod 
Om källkoden är tillgänglig kan den åter kompileras för avsedd ISA, och 
om källkoden inte behöver anpassas är den alltså källkodskompatibel. 

Kompabilitetslager 
Anrop från ett 32-bitprogram i en 64-bit teknisk miljö kan med hjälp av ett 
kompabilitetslager fångas och anpassas till en 32-bit teknisk miljö. 

Emulering 
Om förutsättningar för ISA-kompatibilitet saknas kan mikroarkitekturen 
emuleras på mjukvarunivå. 

2.1.4. ABI 

Den tekniska förutsättningen för interoperabilitet dels mellan olika operativsystem, dels mellan ope-
rativsystem och program, dels mellan program och programbibliotek är binärkodskompatibilitet. Som 
huvudregel är operativsystem av olika typer varken ABI- eller API-kompatibla med varandra. De 
vanliga tekniska metoderna för att uppnå interoperabilitet är genom kompabilitetslager, virtualisering 
och, eller emulering. För program vars källkod är tillgängliga och som är API-kompatibla men inte 
ABI-kompatibla kan dessa åter kompileras för avsett operativsystem, och om koden inte behöver 
anpassas är de alltså källkodskompatibla med ett operativsystem. 

För kompilerade programbibliotek är det emellertid upp till utvecklarna av programbiblioteket att inte 
bryta mot programbibliotekets tidigare ABI. Om detta skulle inträffa finns åtminstone fyra tillväga-
gångssätt för att åtgärda problemet liknande vad som generellt gäller för API. De tre första vägvalen 
sammanfattas i Tabell 26. 
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Tabell 26 Sammanfattning av metoder för kompatibilitet ABI. 

Metod Sammanfattning 

Kompilering av källkod 
Om källkoden till programmet som är beroende av programbiblioteket är 
tillgänglig kan den åter kompileras för det nya programbiblioteket, och om 
källkoden inte behöver anpassas är den alltså källkodskompatibel. 

Kompabilitetslager 
Om endast det exekverbara programmet är tillgängligt, och inte källkoden, 
kan anropen anpassas med hjälp av kompabilitetslager eller liknande tekni-
ska metoder. 

Ny programimplementering 
Det anropande programmet eller det anropade programbiblioteket kan åter 
implementeras och därmed samtidigt anpassas till de nya tekniska för-
hållanden som råder. 

Det sista alternativet har berörts ovan om kompatibilitet för API. Till exempel, att bevara den tekniska 
miljön genom virtualisering och eventuell emulering av hårdvara. 

2.2. Tekniska processer på maskinnivå 

2.2.1. CPU 

Tekniska processer är ytterst instruktionscyklar i en centralprocessor, förkortat på engelska som 
CPU (eng. Central Processing Unit). Varje instruktionscykel hämtar maskinkodsinstruktioner från 
datorminnet vilka tolkas till nödvändiga operationer och exekveras sekventiellt eller parallellt. 

En instruktionscykel förstås här i sin enklaste förklaring som en repeterande stegvis process där ett steg kan bearbetas 

per klockcykel. Stegen i en cykel kan översiktligt beskrivas som att maskinkodsinstruktioner hämtas från datorminnet, 

tolkas i en instruktionspiplina och leder ut till nödvändiga operationer som exekveras om exekveringen inte tillfälligt 

eller permanent avbryts. Efter exekvering kan nästa cykel påbörjas. Denna instruktionscykel pågår från när datorn star-

tas tills den stängs av. Flödet av inmatning av maskinkodsinstruktioner benämns vanligtvis för [hårdvaru-] trådar vars 

tillstånd vid ett steg i instruktionscykeln är en kontext. Trådar dirigeras av en kontrollenhet (eng. control unit) till och 

från en eller flera exekverings- eller funktionell- enheter (eng. execution, functional unit), vilka som namnet antyder 

ansvar för att exekvera instruktionerna från instruktionspiplinan. Det är vanligt förekommande att grafer över den 

grundläggande arkitekturen av en CPU inte visar exekveringsenheten och istället enbart visar en aritmetisk-logisk enhet, 

förkortad på engelska som ALU (eng. Arithmetic Logic Unit). En ALU kan emellertid vara en av flera andra enheter i 

exekveringsenheten. I detta sammanhang är det däremot mer lämpligt att lyfta fram exekveringsenheten för att under-

lätta förklaringen av sekventiella och parallella exekveringar. 

 

En tråd kan bearbetas sekventiellt eller parallellt på bitnivå, instruktionsnivå, datanivå, och uppgiftsnivå. En CPU tolkar 

trådar i bitar per instruktionscykel. På denna bitnivå kan parallellism uppnås genom en processorarkitektur som helt 

enkelt tolkar flera bitar per instruktionscykel utan att behöva dela upp instruktioner över fler cyklar. Till exempel, två 

32-bitar instruktioner kan bearbetas samtidigt i en 64-bit processorarkitektur. På instruktionsnivån finns fler tekniska 

metoder. En teknik utnyttjar att en instruktionscykel är en stegvis process som rör sig fram ett steg per klockcykel. Till 

exempel, vid klockcykel 1 bearbetas X i steg 1; vid klockcykel 2 bearbetas X i steg 2, medan steg 1 nu kan bearbeta Y; 

vid klockcykel 3 bearbetas X i steg 3, Y i steg 2, och Z i steg 1; och så vidare. Detta fortsätter tills alla stegen har 

mättats. Processorn kan alltså bearbeta fler instruktioner per klockcykel. En annan teknik är att fördela instruktionerna 

över flera exekveringsenheter. En processor som har en instruktionspiplina kan endast utföra en instruktion per klock-

cykel, och klassificeras som subskalär (eng. Scalar). Sådana processorarkitekturer har endast en exekveringsenhet och 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 171 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

kan alltså endast exekveras sekventiellt, men om processorn även kan utföra vissa parallella bearbetningar är det en 

skalärprocessor. Det följer att processorer med två eller fler exekveringsenheter möjliggör parallella exekveringar. 

Denna processorarkitektur klassificeras som en superskalärprocessor. 

 

På datanivån bearbetas data parallellt. Ett vanligt exempel är metoder som användes i vektorprocessorer där en eller 

fler instruktioner i en tråd kan direkt bearbeta en mängd data. Detta kunde ske med en eller fler exekveringsenheter. 

Samma eller liknande metoder förekommer numera i alla processarkitekturer, i synnerhet grafikprocessorer. Denna 

metod kan jämföras med den sista nivån av parallellism, uppgiftsnivån, där olika trådar kan parallellt bearbeta olika 

dataflöden. En teknisk metod för att uppnå detta är med hjälp av flertrådsteknik (eng. multithreading) vilka är antingen 

temporära (eng. temporal) eller simultana (eng. simultaneous). I Intels processorer benämns implementeringen av sim-

ultan flertrådsteknik för hypertrådning (eng. Hyper-threading). Till skillnad från övriga nivåer måste ett operativsystem, 

och de program som körs på operativsystemet, konstrueras så att de kan utnyttja flertrådstekniken, och utnyttja den 

effektivt. 

 

Temporära trådar kan endast bearbeta en tråd i taget i instruktionspiplinan men kan växla instruktionspiplinans kontext 

till en annan tråd som istället kan bearbetas (eng. context switching). Det finns två huvudsakliga kategorier för att 

implementera denna metod: grovkornig (eng. coarse-grained) och finkornig (eng. fine-grained, alternativa benämningar 

är barrel processing, interleaved, preemtive, time-sliced). En grovkornig flertrådsteknik byter kontexten från en tråd om 

den för någon anledning förhindras eller fördröjs, till en annan tråd. När den blockerade tråden är åter redo att fortsätta 

kan processorn växla tillbaka till den kontexten i instruktionspiplinan. Finkorniga trådar växlar kontinuerligt mellan 

kontexter där olika trådar bearbetas med lika och jämna mellanrum. Simultana trådar kan liksom temporära trådar 

bearbeta två eller flera trådar men i en eller flera instruktionspiplinor samtidigt. Detta möjliggörs genom att utnyttja 

den tidigare nämnda tekniken i superskalärprocessor med att fördela instruktionerna över flera exekveringsenheter. 

 

En processor med en exekveringsenhet måste avsluta en instruktionscykel innan nästa kan påbörjas. Parallella bearbet-

ningar kan ske men ingen parallell exekvering. Detta är en sekventiell exekvering. Det följer att en processor med flera 

exekveringsenheter kan utföra parallella exekveringar. För båda fallen följer emellertid inte att parallella bearbetningar 

alltid sker, vilket i praktiken kan inträffa på bland annat data- och uppgiftsnivån. Parallell exekvering ska sedan skiljas 

från pseudoparallell exekvering. En CPU med en exekveringsenhet kan tillämpa temporär flertrådsteknik. Ett operativ-

system, och program, kan utnyttja tekniken för att växla mellan trådar och ge ett skenbart intryck att flera exekveringar 

sker samtidigt. Denna teknik kan också implementeras i operativsystemets arkitektur. Till exempel, konceptualiserat 

som trådar eller processer vilka kontextväxlar. Denna implementering i mjukvara ska inte sammanblandas med tidigare 

nämnda metoder för trådar och kontextväxlingar implementerade i hårdvara. Det finns dessutom inget hinder för att 

parallella exekveringar också kan utföra pseudoparallell exekveringar. Till exempel, när alla simultana trådar har mätt-

ats. 

 

Det följer av ovan att bearbetningar och exekveringar kan ske fristående (eng. concurrently). Det vill säga, vid sidan 

om och oberoende av annan parallell bearbetning respektive exekvering inom en överlappande tidsperiod. Till exempel, 

en fristående bearbetning eller exekvering kan påbörjas oavsett om en annan bearbetning eller exekvering avslutats 

eller inte. Den exakta innebörden beror på sammanhanget. Till exempel, trådar i en CPU, program i ett operativsystem, 

uppkopplingar i ett nätverk. Multikörning (eng. multitasking) med pseudoparallell exekvering är ett vanligt exempel på 

fristående parallella bearbetningar på uppgiftsnivån, eftersom flera trådar bearbetas parallellt men det är ”pseudo” efter-

som de aldrig exekveras parallellt utan endast växelvist. På bit-nivån sker parallell bearbetning men de är inte fristående; 

bearbetningarna sker samtidigt och måste ske i en och samma instruktionscykel. Av denna anledning har termen över-

sätts här till fristående istället för till exempel samtidighet. 

2.2.2. ISA 

En CPU har en konkret och specifik mikroarkitektur (eng. microarchitecture) som är en implemente-
ring av en processorarkitektur utifrån en specifik instruktionsarkitekturuppsättning, förkortad på en-
gelska som ISA (eng. Instruction Set Architecture). En ISA är en abstrakt modell av en dator, och 
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definierar bland annat ett API för att programmera den maskinkod som kan skickas till en instruk-
tionscykel. För att en exekverbar fil ska kunna exekveras på en CPU måste den alltså vara skriven 
i maskinkod som är kompatibel med den ISA som implementerats för den CPU:n. 

En vanlig fördelning av ISA är efter antal och typ av instruktioner i en av två klassificeringar: CISC (eng. Complex 

Instruction Set Computer) eller RISC (eng. Reduced Instruction Set Computer). Till exempel, en ISA som har en stor 

uppsättning av instruktioner för operationer på hårdvarunivå, och vilka kan ta mer än en instruktionscykel för att exek-

veras kan klassificeras som CISC. En ISA kan anses vara RISC om den motsatsvis istället delegerar komplicerade 

instruktioner till att implementeras på mjukvarunivå och har endast en mindre uppsättning av instruktioner, vilka kan 

exekveras inom en instruktionscykel. 

 

När denna text skrivs (2018) är de dominerande processarkitekturerna för generella användningsområden baserade på 

ISA inom kategorin x86, vilka klassificeras som CISC. Processarkitekturen förekommer särskilt i det traditionella ut-

budet av arbets- och persondatorer från stationära till bärbara. Processorarkitekturer baserade på andra ISA, särskilt 

sådana som klassificeras som RISC, dominerar speciella användningsområden. Till exempel, för mobiler och dator-

plattor är ISA inom kategorin ARM dominerande. Ett annat exempel är PowerPC, numera Power ISA, som förekom i 

Mac datorer fram tills övergången till x86. Dessförinnan använde Mac, Macintosh -datorer ISA från kategorin Motorola 

68000, vilka däremot klassificerades som CISC. 

Det har över tid producerats ett antal CPU baserat på olika ISA. Dessa kan fördelas efter mängder 
och delmängder av ISA. Till exempel, i uppsättningarna ARM, PowerPC, och x86 finns delmängder 
av uppsättningar för 32-bit och 64-bit -arkitekturer. Vanligtvis är en ISA inom en mängd inte kompa-
tibel med ISA från en annan mängd. Till exempel, ARM, PowerPC, och x86 är helt inkompatibla med 
varandra. Till exempel, det innebär att ett program skriven för ARM inte kan exekveras på en CPU 
som implementerat x86. 

Tekniska metoder för att uppnå ISA-kompatibilitet inom samma mängd beror på dels hur mycket 
arkitekturen förändrats över tid, dels stödet för bakåt- och framåtkompatibilitet. Till exempel, x86 har 
en lång historia av bakåtkompatibilitet genom diverse utökningar (eng. extension) såsom IA-32, även 
känd som i386 och liknande varianser, som införde en 32-bit -arkitektur. Detta kan jämföras med IA-
64 som införde en 64-bit -arkitektur men med en helt ny ISA och delar liknelser med IA-32 endast i 
namn. Med andra ord, IA-64 blev en ny och avgränsad mängd från IA-32. En annan ISA, AMD64, 
även benämnd x64 eller x86-64, införde en 64-bit -arkitektur genom en utökning av x86 och bibehöll 
ISA för IA-32. Det innebar att program i 32-bit eller 64-bit kunde exekveras på en CPU som imple-
menterat ISA x86-64. Med andra ord, AMD64 blev en delmängd av x86. 

En teknisk metod för att brygga olika ISA är med mikrokod, vilket kan förenklat beskrivas som en typ 
av hårdvarukod (eng. firmware) mellan mikroarkitekturen som implementerar en ISA och maskin-
koden som implementerar en ISA. Mikrokoden utgör ett ”mellanlager” som bland annat kan omkopp-
la en instruktion till en annan. 

Även om en ISA stödjer kompabilitet bakåt med tidigare och framåt med eventuellt nya ISA är det 
vanligtvis endast en förutsättning för att vara kompatibel med andra delmängder eller övermängden 
av samma ISA. För att realisera ISA-kompabilitet är det i många fall nödvändigt att tekniska pro-
cesser på en högre nivå stödjer och kan anpassa instruktioner efter förändringar på denna lägre 
nivå, särskilt operativsystemet som vanligtvis är gränssnittet mellan övriga program och hårdvara. 
Till exempel, att ISA x86-64 är bakåtkompatibel med IA-32 betyder inte nödvändigtvis att ett 32-
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bitprogram kan exekveras i ett 64-bitopertivsystem; operativsystemet måste även i övrigt stödja sam-
ma arkitektur som ett 32-bitopertivsystem. Det är däremot möjligt att installera ett 32-bitopertivsys-
tem på en x86-64 utan ytterligare särskilda åtgärder. Jämförelsevis, alla olika typer av ISA kan emu-
leras även om det inte finns någon grundläggande ISA-kompatibilitet. Det finns därför anledning att 
skilja mellan ISA-kompabilitet och maskinkodskompatibilitet. 

En metod för att uppnå maskinkodskompatibilitet är att helt enkelt åter kompilera källkoden för ett 
program och då till maskinkod för avsedd ISA. En förutsättning för en sådan kompilering är givetvis 
att källkoden är skriven så att den är kompatibel med olika ISA och operativsystem. Det vill säga, 
källkodskompatibilitet. Tillgång till källkoden bör i vilket fall som helst underlätta eventuella anpass-
ningar. 

2.3. Tekniska processer på operativsystemsnivå 

2.3.1. Operativsystemskärnan 

En dator kan ha en eller flera centralprocessorer antingen på ett och samma integrerade kretskort, 
så kallade flerkärniga centralprocessorer (eng. multi-core processor), eller flera centralprocessorer 
inom ett datorsystem (eng. multi-processing). Kontrollen över dessa centralprocessorer tillsammans 
med övriga datorresurser anslutna till datorn delegeras vanligtvis till ett operativsystem. Ett opera-
tivsystem utgörs vanligtvis av ett eller flera program, vilka kan kombineras och konfigureras på olika 
sätt beroende på syftet. Vilka program som anses vara nödvändiga för att utgöra ett operativsystem 
varierar, men den minsta gemensamma nämnaren är operativsystemskärnan (eng. kernel). 

En operativsystemskärna är det program som kontrollerar kommunikationen mellan och allokeringen av datorresurser, 

särskilt centralprocessorer, datorminnen, och in- ut- enheter. Till exempel, operativsystemskärnan styr vilka program 

som får tillgång till vilka datorresurser och för hur lång tid, vilka program som får skriva och läsa till hela eller delar av 

datorminnet, och i vilken ordning allt detta ska ske när fler program efterfrågar samma datorresurs. Operativsystems-

kärnan kan alltså beskrivas som ett gränssnitt till och mellan hårdvara och mjukvara. Tillgång till detta gränssnitt av 

program som inte är en del av operativsystemskärnan sker genom systemanrop (eng. system call). Arkitekturen för en 

operativsystemskärna kan förenklat klassificeras efter graden av kontroll över datorresurser, organiseringen av dator-

minnet, och hur andra program får åtkomst till allt. 

 

I monolitiska kärnor är operativsystemskärnan ett program som innehåller alla dels drivrutiner för att operera hård-

varan, dels moduler för diverse tjänster. Till exempel, avseende det förra, grafikkort, hårddisk, och nätverkskort. Till 

exempel, avseende det senare lagring, nätverk, och [program-] processer. Utmärkande är att alla dessa drivrutiner och 

moduler exekveras i ett särskilt läge, operativsystemskärnläge (eng. kernel, privileged mode), vilka alla delar samma 

utrymme i datorminnet (eng. kernel space). Denna kompakta arkitektur bör bidra till en snabbare operativsystemkärna 

men riskerar samtidigt att bli fragilt eftersom ett fel i en drivrutin eller modul kan få hela systemet att fallera. Alla andra 

program exekveras i användarläge (eng. user, non-privileged mode) och befinner sig i användarutrymmet (eng. user 

space) i datorminnet, vilka kan endast få tillgång till datorresurser genom systemanrop. I monolitiska arkitekturer blir 

operativsystemskärnan i princip en abstrakt modell för all hårdvara och döljer den för program i användarutrymmet. 

Det finns inget som hindrar att monolitiska kärnor kan dynamiskt lägga till moduler vid exekveringstid men dessa 

exekveras också i operativsystemskärnans utrymme. 

 

I mikrokärnor avgränsas operativsystemskärnan till en minimal abstrakt modell över det absolut nödvändigaste för att 

operera hårdvaran, särskilt grundläggande är dels kontroll av centralprocessorn och dess trådar, datorminnet, in- och 

ut- enheter, dels en metod för att kommunicera mellan dem, förkortad på engelska som IPC (eng. Inter-Process Commu-

nication). Alla andra drivrutiner och tjänster ”flyttas ut” ur operativsystemskärnan och konceptualiseras som så kallade 

servrar vilka är program som liknar demoner (eng. daemon) men har särskilda privilegium. Till exempel, de kan operera 
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obehindrat med arbetsminnet. Dessa servrar exekveras emellertid i samma användarläge som övriga vanliga program 

och kommunicerar med dem och operativsystemkärnan genom IPC. Arkitekturen ger förutsättningar för ökad stabilitet 

eftersom om en server fallerar påverkas inte hela mikrokärnan. Detta kan däremot komma mot en kostnad av minskad 

hastighet och ökad komplexitet. Till exempel, på grund av mängden IPC som måste hanteras. 

 

Det finns inget som hindrar att mikrokärnor också exekverar drivrutiner och andra tjänster i operativsystemskärnans 

utrymme på samma sätt som monolitiska kärnor. En förekommande benämning för sådana mikrokärnor är hybridkärnor 

eller modulära kärnor (eng. hybrid kernel). Motsatsvis kan operativsystemskärnan skalas ner ytterligare till en primitiv 

modell som endast kontrollerar det minsta nödvändiga av hårdvaran. Till exempel, att datorresurser är tillgängliga och 

åtkomst till dem är tillåtet eller inte. I denna arkitektur, benämnd exokärna (eng. exokernel), exponeras alltså all hård-

vara till användarutrymmet och program kan operera mer eller mindre direkt på hårdvaran. Sådana program kan bli 

biblioteksoperativsystem (eng. library operating systems). En exokärna med minimalt nödvändiga biblioteksoperativ-

system för att exekvera avsedda program i en gemensam adressrymd kan kvalificeras som en unikärna (eng. unikernel). 

Ett närliggande koncept är generiska kärnor (eng. anykernel), vilka kan enklast beskrivas vara en kodbas av drivrutiner 

som kan kompileras för alla typer av operativsystemskärnor. Detta koncept har implementerats som en stumpkärna 

(eng. rump kernel) i NetBSD vars monolitiska kärna kan ”skalas ner” till önskade drivrutiner för att sedan kompileras 

till en unikärna som kan exekveras i bland annat användarutrymmet. Nämnda operativsystemskärnor ska inte samman-

blandas med hypervisor som avser en virtualisering av hårdvara. Till exempel, en operativsystemskärna kan ha en 

modul för hypervisor. Det finns därutöver projekt som verkar vara avsedda att virtualisera i bemärkelsen att abstrahera 

underliggande hårdvara till en gemensam resurs, liknande distribuerade system. Till exempel, multikärna (eng. multi-

kernel),49 som utökats till replikerade kärnor (eng. replicated-kernel).50 

 

De dominerande operativsystemskärnorna i dagsläget (2018) kan förenklat sammanfattas härstamma antingen från 

Microsoft eller från diverse [åter-] implementeringar av Unix, vilka kan klassificeras som Unix-like, UN*X eller *NIX.51 

Fram tills Windows 95-serien hade Windows en monolitisk kärna. Alla senare distributioner har hybridkärnor från 

Windows NT med undantag för Windows IoT-serien. Hybridkärnan i Windows NT var influerad av mikrokärnan i 

Mach-projektet. Exempel på Unix-liknande men inte formellt certifierade POSIX -förenliga operativsystemskärnor är 

dels Linux, dels de i BSD -operativsystemen, vilka alla har monolitiska kärnor, men där NetBSD även implementerar 

som nämnt en stumpkärna. I jämförelse, XNU från Apple har en hybridkärna; mikrokärnan från Mach-projektet 

tillsammans med kod, drivrutiner och moduler från FreeBSD som även tillhandahåller en POSIX-förenlig API, vilket 

har certifierats förenlig med POSIX (UNIX 03) i produktlinjen Mac OS X (10.5), numera macOS. 

 

Till operativsystemskärnan läggs andra komponenter vilka tillsammans bildar ett operativsystem som är mer eller min-

dre lämpligt för vissa ändamål. En vanlig förekommande uppräkning är efter hur operativsystemet organiserar datorre-

surser. Till exempel, för enkel eller multikörning eller för en eller flera användare (tidsdelande), samordningen av fysi-

skt avgränsade hård- och mjukvara (distribuerade), eller responstid (realtid eller inte). För de flesta dominerande gene-

rella operativsystemen, vilka vanligtvis inte är lämpliga som distribuerade och realtids- operativsystem blir uppdelning-

en intetsägande. En mer praktisk men mindre systematisk kategorisering är efter generiska och specifika målgrupper 

och användningsområden. Till exempel, arbetsdator, datorplattor, hårdvaru-virtualisering, inbyggda system, mobiltele-

foner, persondatorer, servrar, stationära datorer, superdatorer.52 De mest allmänt igenkännliga operativsystemen bör 

vara sådana från Apple och Microsoft. XNU återfinns i operativsystemet Darwin som är grunden för bland annat audio-

OS, iOS, macOS, tvOS, medan Windows NT återfinns i Windows 7, 10 och Server 2019. Populära BSD derivat är 

FreeBSD, NetBSD och OpenBSD, vilka liksom Linux kan anpassas för mer eller mindre specifika syften och målgrup-

per. Linux har däremot en annan kultur med distributioner (eng. distros). Till exempel, Arch Linux, Debian, Fedora, 

                                                
49  http://www.cs.columbia.edu/~junfeng/12sp-w4118/lectures/multikernel.pdf (20201116) 
50  https://ieeexplore.ieee.org/document/7164914 
 http://popcornlinux.org/index.php/overview (20201116) 
51  Se även ISO/IEC TR 24715 Information technology — Programming languages, their environments and 

system software interfaces — Technical Report on the Conflicts between the ISO/IEC 9945 (POSIX) and the 
Linux Standard Base (ISO/IEC 23360). 

52  Se även FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (a. 6) Säkra operativsystem. 

http://www.cs.columbia.edu/~junfeng/12sp-w4118/lectures/multikernel.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7164914
http://popcornlinux.org/index.php/overview
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Gentoo, Slackware, och openSUSE. Det mest igenkännliga operativsystemet med Linux-kärnan bör emellertid vara 

Android. 

2.3.2. API och ABI 

En operativsystemskärna definierar ett API (eng. Application Programming Interface) och ett ABI 
(eng. Application Binary Interface). Ett API definierar det programmeringsbara gränssnitt till ett prog-
ram. Det vill säga, de instruktioner som kan utfärdas i ett datorspråk, ofta skrivna i källkod, som ett 
program accepterar, vilket vid anrop till programmet vanligtvis startar en teknisk process. Ett API är 
i många fall gränssnittet till ett program representerat med mänskliga symboler. Ett ABI däremot 
definierar det binära gränssnitt till maskinkod för att två program på maskinnivå ska kunna inter-
agera. Det vill säga, det format maskinkoden har som bereder åtkomst till den. Till exempel, genom 
anropskonventioner och andra konventioner för instruktionsuppsättningar och deras disposition, och 
organiseringen av datatyper. 

Operativsystemskärnans API utgörs av de programinstruktioner för systemanrop som bereder till-
gång till operativsystemskärnan. Dessa programinstruktioner kan sedan anropas direkt. Till exem-
pel, i källkod. Det är emellertid vanligt att indirekt hänvisa till programinstruktionerna genom ett eller 
flera systemprogrambibliotek eller kärnbibliotek (eng. system, core library). 

Ett systemprogrambibliotek är en klassificering av ett programbibliotek (eng. library). Exempel på andra klassificerin-

gar är användarprogrambibliotek, grafikprogrambibliotek, utvecklarprogrambibliotek, videoprogrambibliotek. Lik-

nande andra program kan ett programbibliotek avse själva källkoden eller objektkoden till programbiblioteket, och där 

objektkoden kan vara exekverbar. 

 

Ett systemprogrambibliotek implementerar i ett visst programmeringsspråk operativsystemskärnans API. Till exempel, 

GNU C Library (glibc) för Linux.53 Det kan röra sig om enkla omslutningar av programinstruktionerna för system-

anropen, eller mer avancerad användning av programinstruktionerna för att konstruera särskilda funktionaliteter. Till 

exempel, vilka kan vara avsedda att underlätta exekvering av program [-processer], att tillhandhålla ett gränssnitt till 

filsystemet, eller att logga systemfel. I det här sammanhanget kan systemprogrambiblioteken beskrivas vara en abstrak-

tion, på samma sätt som systemanropen i sig kan ses som en abstraktion av operativsystemskärnan. Det kan sedan finnas 

andra systemprogrambibliotek. Till exempel, systemprogrambibliotek för att rita ett grafiskt gränssnitt. Dessa system-

programbibliotek är ett exempel på komponenter som kan anses vara av antingen väsentlig eller ringa betydelse för att 

kvalificera ett system som ett operativsystem, eller en särskild typ av operativsystem. 

2.3.3. ABI- och API-kompatibilitet 

Varje operativsystemskärna har ett API som kan ändras över tid. Medan det är vanligt och eftersträ-
vat att utvecklingen av en operativsystemskärna bibehåller bakåtkompatibilitet råder däremot mindre 
överlappning om någon alls mellan olika operativsystemskärnors API. Det finns specifikationer som 
POSIX vilka en operativsystemskärna eller ett systembibliotek kan vara helt eller delvis förenlig med, 
och därmed till samma grad interoperabel med andra program i den utsträckning dem överensstäm-
mer med ett sådant API. Det finns inte heller något absolut hinder för att ett systemprogrambibliotek 
implementerar stöd för flera operativsystemskärnors API. 

Källkod som anger programinstruktioner för systemanrop till en specifik operativsystemskärna blir 
alltså mindre kompatibel med andra operativsystemskärnor. En sådan källkod bör emellertid utan 

                                                
53  https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_mono/libc.html (20201116) 

https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_mono/libc.html


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 176 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

hinder kunna kompileras vid en eller senare tidpunkt för samma eller ett annat operativsystem med 
samma operativsystemskärna under förutsättning att systemanropen som programinstruktionen 
hänvisar till inte tas bort eller förändras så att programinstruktionen inte längre överensstämmer med 
systemanropen. Källkodskompatibilitet förutsätter alltså API-kompatibilitet, vilket är generellt en 
grundförutsättning för alla typer av programinstruktioner som gör hänvisningar till andra program. 

Resultatet av en kompilering beror på kompilatorn (eng. compiler). Det finns flera tekniska metoder för att kompilera 

källkod. Till exempel, AOT (eng. Ahead-Of-Time), JIT (eng. Just-In-Time), källkod-till-källkod (eng. source-to-

source), dynamisk återkompilering (eng. dynamic recompilation). Gemensamt för alla metoder är att resultatet av en 

kompilering kan benämnas objektkod eller objektmodul, men vilken kan vara i maskinkod och, eller i bytekod eller ett 

annat mellanliggande datorspråk (eng. intermediate language). 

 

En objektkod är vanligtvis inte exekverbar, och återfinns i en objektfil. En eller flera objektfiler kan sedan med ett 

program benämnt länkare (eng. linker) kopplas ihop till en exekverbar fil, ett programbibliotek, eller [ytterligare] en 

objektfil. Det finns olika format för dessa objektfiler, exekverbara filer, och programbibliotek. I dagsläget är tre format 

särskilt vanliga: ELF (eng. Executable and Linkable Format), Mach-O (eng. Object), PE (eng. Portable Executable). 

Användningen av dessa tre format korresponderar mot de dominerande operativsystemskärnorna, vilka stödjer minst 

ett av dem; ELF för BSD-operativsystemen, Linux, och många andra Unix-liknande operativsystem, Mach-O för Apple, 

och PE för Windows. De konkurrerande formaten kan i respektive operativsystem användas i viss begränsad utsträck-

ning eller användas under vissa förutsättningar. 

 

En kompilering sker vanligtvis på en specifik konfiguration av hårdvara och mjukvara, och resulterade objektfiler är 

endast kompatibel med den konfigurationen. En korskompilator (eng. cross compiler) kan däremot kompilera en 

källkod på en specifik konfiguration till en eller flera andra konfigurationer. Till exempel, en dator med ISA x86-64 

och Linux kan korskompilera objektfiler för en ARM och IA-32 som ska exekveras på Android respektive Windows. 

Källkod kompileras vanligtvis till en objektfil som bland annat kan innehålla dels maskinkoden för en 
ISA, dels information om och en struktur för hur denna maskinkod ska läsas och exekveras. Detta 
format korresponderar mot ett ABI. Till exempel, det är med hjälp av ett ABI som maskinkoden av 
ett program vid exekvering kan interagera med operativsystemskärnan, andra program, och kompi-
lerade programbibliotek. Implementeringen av ABI är därför av central betydelse för interoperabilitet 
mellan operativsystem och program. Skillnader mellan olika ABI tillsammans med formaten för 
objektfiler och förändringar av API är huvudsakliga orsaker till varför program inte kan exekveras 
över olika operativsystem, och eventuellt inte heller kan exekveras över tid. 

Det finns två aspekter till ABI-kompatibilitet, vilket även kan benämnas binärkodskompatibilitet (eng. 
binary-code compatibility). Å ena sidan är ett operativsystem binärkodskompatibel om det kan exek-
vera objektfiler med olika ABI. En operativsystemskärna implementerar ett ABI som övriga program 
ska följa. En kompilator ansvarar för att formatet för kompilerade objektfiler följer ett ABI. Till exem-
pel, det är som utgångspunkt inte möjligt att kompilera en exekverbar fil för Linux och exekvera den 
på ett operativsystem som BSD eller Windows även om det skulle finnas maskinkodskompatibilitet. 
Å andra sidan är en objektfil binärkodskompatibel om den kan ersätta en annan objektfil utan att det 
påverkar program som är beroende av den utbytta objektfilen. Vanliga exempel är möjligheten att 
ersätta kompilerade programbibliotek som ska användas av andra program med nya versioner utan 
att det påverkar programmen som är beroende av äldre versioner av programbiblioteket. Det är 
utvecklarna till ett programbibliotek som ansvarar för att inte bryta mot programbibliotekets ABI vid 
senare revideringar. Till exempel, genom att inte ändra parametrar och datatyper för anrop och data-
typer vid svar, definierade datatyper, datastrukturer och konstanter, såsom från 16-bit till 32-bit. 
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Binärkodskompatibilitet förutsätter vanligtvis maskinkodskompatibilitet. Det vill säga, möjligheten för 
maskinkod i en ISA att exekveras på en mikroarkitektur som implementerat en annan ISA. Det finns 
sedan fall där ISA-kompabilitet förutsätter binärkodskompabilitet. Till exempel, exekvering av ett 32-
bitprogram i ett 64-bitoperativsystem på en x86-64. 

Maskinkodskompatibilitet berördes i Tekniska processer på maskinnivå, men en annan teknisk metod på operativsys-

temsnivå för att uppnå interoperabilitet är att kompilera flera ISA i en och samma objektfil genom att framställa ett 

format med maskinkod för flera ISA (eng. fat binary, multi-architecture binary). En och samma objektfil kan därför 

exekveras med olika ISA. Metoden är tydligen i dagsläget inte längre lika vanlig, jämfört med att till exempel distribuera 

separata exekverbara filer för olika ISA, eller källkod som är kompatibel med flera ISA. Detta tillsammans med den 

dominerande ställningen av ett fåtal ISA medför att kompatibilitet mellan ISA har mindre betydelse för de flesta datorer 

bortsett från möjligtvis utbudet av program. Problemet i detta sammanhang är mer att alla implementerade ISA är 

proprietära och leverantörsberoende, vilket kan få konsekvenser över tid. Till exempel, om en leverantörs verksamhet 

upphör eller om konkurrerande ISA ersätter nuvarande dominerande ISA. Det har emellertid tagits fram öppna specifi-

kationer för ISA för att etablera leverantörsoberoende ISA. Till exempel, OpenRISC och RISC-V. Dessa öppna 

alternativ kan lägga grunden för en långsiktig beständighet av maskinkod. Sådana ISA kan implementeras i leverantörs-

beroende mikroarkitekturer, men konkurrerande mikroarkitekturer kan alltså vara kompatibla på maskinkodsnivån. 

Utgångspunkten för binärkodskompatibilitet är formatet för objektfiler. Till exempel, ELF, Mach-O, 
PE. Det finns emellertid inget som hindrar att ett operativsystem stödjer fler format. Till exempel, 
Linux har funktioner för att exekvera andra format i användarutrymmet, vilket kan användas av emu-
latorer och virtuella maskiner. Problemet är att en objektfil framställs för det ABI operativsystems-
kärnan implementerar, och de dominerande operativsystemskärnorna implementerar olika ABI; på 
samma sätt som de tillämpar olika API. Det vill säga, det råder dessutom en API-inkompatibilitet. Ett 
program kan därutöver vara beroende av systemprogrambibliotek, vilka också vanligtvis utvecklats 
för just en specifik operativsystemskärna. 

2.3.4. ABI- och API -kompatibilitetslager 

Det följer att både ABI- och API-kompatibilitet krävs för att säkerställa interoperabilitet av tekniska 
processer över operativsystem, och över tid. Det finns flera tekniska metoder för att uppnå ABI- och 
API- kompatibilitet vilka kan kategoriseras under kompatibilitetslager (eng. compatibility layer). Stö-
det för dessa tekniska metoder dels varierar beroende på operativsystem och program, dels kan ske 
mer eller mindre transparent, och till en mer, mindre eller ingen omkostnad (eng. overhead) och 
framgång. 

Målet med ett kompatibilitetslager är att ett kompilerat program för en teknisk miljö med ett ABI ska kunna med samma 

utfall läsas eller exekveras i ursprungligt format i en annan teknisk miljö med ett annat ABI utan att behöva anpassas 

till den nya tekniska miljön. Det finns flera tekniska metoder för att implementera ett kompatibilitetslager, vilka kan 

komplettera varandra. API-kompatibilitet kan uppnås genom API-implementeringar och mellanlägg (eng. shim), vilka 

kan komplettera eller kompletteras med ABI-implementeringar. Den närmare avgränsningen av kompatibilitetslager 

särskilt i förhållande till mjukvaruemuleringar och virtualiseringar är emellertid inte tydlig och innebörden kan variera 

beroende på sammanhanget. 

 

Ett mellanlägg kan förenklat beskrivas som en teknisk metod för att fånga anropande programinstruktioner och anpassa 

dem. Denna tekniska metod kan användas för att göra ett API kompatibel med ett annat API, men även för att till 

exempel utföra programkorrigeringar (eng. patch). Metoden kan kompletteras med andra tekniska metoder för att upp-

nå ABI-kompatibilitet. Ett sådant exempel är att fånga anrop till ett 32-bitsprogram på en 64-bitsprocessarkitektur och 

omdirigera genom IPC till en 32-bitars exekveringssystem, eller omdirigera till en emulator. Till exempel, i Linux finns 
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en generell teknisk metod att ladda mellanlägg genom en specifik miljövariabel (eng. environment variable). Jämförel-

sevis har Microsoft Windows liknande metoder, men även ett särskilt kompatibilitetsläge. Till exempel, för att kunna 

exekvera program på Windows 7 kompilerat för Windows XP. Gränssnittet bygger på vad som i Windows 7 benämndes 

programkompatibilitetsinfrastruktur (eng. application compatibility infrastructure) eller shim-infrastruktur, vilket im-

plementerar en typ av krokfång (eng. hooking) av API vid anrop, och injekterar (eng. injection) ett mellanlägg som kan 

anpassa anropet och, eller svaret. Till exempel, omdirigera anropet, ändra dess parametrar eller besvara anropet. 

Windows kompatibilitetsläge ska inte sammanblandas med andra lägen som ”Windows XP Läge” där det är möjligt att 

exekvera program i en faktisk installation av Windows XP i en virtualiserad miljö, tidigare genom Windows Virtuell 

PC i Windows 7, och sedan Windows 8 genom Windows Hyper-V. Det rör sig här om en typ av virtualisering som 

vanligtvis inte anses utgöra ett kompatibilitetslager. 

 

En annan teknisk metod för att uppnå API-interoperabilitet är helt enkelt att implementera det API som anropas. Ett 

exempel är programmet Wine (tidigare WINE för eng. Wine Is Not an Emulator) för att exekvera program för Windows 

på Linux. Wine betraktas av dess utvecklare som en kompabilitetslager, och varken som en emulator eller virtuell 

maskin. Mycket förenklat, Wine implementerar Windows API; när ett program för Windows exekveras på Linux 

anropas Windows API som alltså genom Wine finner ett API som motsvarar det, och anropet översätts av Wine till 

dess närmaste motsvarighet i POSIX. Wine kompletteras med en ABI-implementering som ger en binärkodskompabilit-

et med Windows ABI; det är en implementering av Windows NT arkitektur, bland annat dess systemprogrambibliotek. 

Det sker alltså ingen emulering av hårdvara eller operativsystemet Windows, eller en installation av operativsystemet. 

 

Liknande funktionaliteter för ABI-kompabilitet återfinns i andra operativsystem och program. Till exempel, FreeBSD 

och NetBSD respektive Qemu. Kompabilitetslagret i FreeBSD möjliggör exekvering av program kompilerade för Linux 

på FreeBSD. Programmen för ABI-kompabilitet i FreeBSD är organiserat under emulatorer men av dokumentationen 

(2019-03-14) framgår att beteckningen härstammar från en tid när konceptet med ABI-implementering inte var klarlagt. 

I Qemu benämns denna ABI-kompatibilitet däremot som emulering, även när den använder programbiblioteken från 

Wine, medan NetBSD inför begreppet binär emulering (eng. binary emulation) för ABI- och maskinkodskompatibilitet. 

 

Jämförelsevis beskrivs WoW64 (eng. Windows 32-bit on Windows 64-bit) av Microsoft som en emulator, vilket liknar 

ett mellanlägg som fångar och översätter systemanrop från 32-bit till 64-bit Windows. Program i 32-bit exekveras i 

virtualiserade 32-bitar miljöer som är emulerade eftersom det egentliga operativsystemet är 64-bitar. En liknande be-

skrivning ges av WSL (eng. Windows Subsystem for Linux) som är en kompatibilitetslager för att exekvera program 

för Linux på Windows. Det ursprungliga formatet ELF64 exekveras [ABI-kompabilitet] genom att ”virtualisera ett 

gränssnitt till Linux på Windows NT -operativsystemskärnan” och översättningen av systemanropen från Linux till 

Windows NT ”emulerar gränssnittet till Linux”. Här är hårdvaran emellertid alltid 64-bit; WSL har inte stöd för ELF32. 

2.3.5. Emulering och virtualisering 

Om stöd saknas för ABI- och API -kompatibilitetslager eller om de är utan framgång så är ett annat 
alternativ att försöka återskapa förutsättningarna för att exekvera programmet. Detta kan innebära 
att återskapa hela den tekniska miljö som programmet behöver för att exekveras. Tekniska metoder 
som kan underlätta sådana ansträngningar faller under begreppet virtualisering, vilka kan eventuellt 
kompletteras med emulering. Dessa tekniska metoder jämfört med kompatibilitetslager kan vara 
mindre transparanta och kan ske till en högre extra eller omkostnad (eng. overhead), särskilt om 
hela operativsystemet behöver exekveras eller hårdvara emuleras. 

Virtualisering kan förstås som tekniska metoder för att avgränsa och abstrahera konkreta datorresurser på ett säkert 

såväl effektivt sätt, vanligtvis CPU, datorminne, diverse maskinenheter, och, eller in- ut- dataflöden. Det finns en mängd 

tekniska metoder som kan klassificeras eller kategoriseras som en eller annan typ av virtualisering. Termer för metoder 

kan skifta beroende på specifika implementeringar, och här kommer dessa metoder inledningsvis särskiljas som nivåer 

av virtualisering, från hårdvara till operativsystem och program. 
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Tekniska metoder för att virtualisera hårdvara brukar benämnas hårdvaruvirtualisering (eng. hardware virtualization) 

och kännetecknas av en hypervisor, även kallad virtuell maskinövervakare, förkortat på engelska som VMM (eng. 

Virtual Machine Monitor). En hypervisor inrättar virtuella [system-] maskiner genom vilka den kan kontrollera och 

fördela datorresurser till programmen som exekveras i den virtuella maskinen. En hypervisor är antingen en typ 0, 1 

eller 2. Hypervisor av typ 2 (eng. hosted hypervisor) implementeras som ett program som körs på ett befintligt operativ-

system. Till exempel, Qemu eller VirtualBox. En typ 0 och typ 1 hypervisor (eng. native, bare-metal hypervisor) kan 

liknas vid en operativsystemskärna men istället för att vara ett lager mellan hårdvaran och ett eller flera program är det 

ett lager mellan hårdvaran och ett eller flera operativsystem. Skillnaden mellan typ 0 och typ 1 är att den förra implemen-

teras direkt i hårdvarukod, medan den senare är antingen mjukvarubaserat eller hårdvaruassisterat. 

 

Mjukvarubaserade implementeringar av hårdvaruvirtualisering kan lättast förklaras som resultatet av försök att virtuali-

sera x86-processarkitekturer i avsaknaden av hårdvaruassisterande lösningar. Begreppet virtualisering i detta samman-

hang verkar just avse tekniska metoder för att virtualisera sådana processarkitekturer. En CPU har vanligtvis minst två 

lägen, ett för obegränsad tillgång till hårdvaran och ett för en mer begränsad tillgång. Detta beror på mikroarkitekturen. 

Till exempel, det finns skillnader mellan ARM och x86, och äldre x86. I äldre x86 fanns endast verkligt läge (eng. real 

mode) och alla tekniska processer exekverades utan begränsning. I senare och numera alla x86 -processorarkitekturer 

implementeras ett skyddat läge (eng. protected mode) som inför fyra priviligierade nivåer från 0 till 3, där lägsta nivån 

0 betyder obegränsad tillgång till processorn och för varje ytterligare nivå begränsas denna tillgång mer och mer. Dessa 

nivåer kan även benämnas ringar (eng. rings) och måste implementeras av en operativsystemskärna för att komma till 

nytta. Till exempel, nivå 0 för operativsystemskärnläge och nivå 3 för användarläge. En teknisk metod för att imple-

mentera en mjukvarubaserad hypervisor är att exekvera den på nivå 0 och alla virtualiserade operativsystem på nivå 1. 

Problemet är förenklat, att vissa instruktioner som operativsystemskärnan behöver exekvera inte är tillåtna att exekveras 

utanför nivå 0. Problemet mer förenklat, att x86-processorarkitekturen helt enkelt inte var lämpad för att virtualiseras. 

De två mjukvarubaserade lösningarna som försökte bemöta problemet benämndes full virtualisering (eng. full virtuali-

zation) och understödd virtualisering (eng. paravirtualization). Full virtualisering löste problemet genom att fånga och 

dynamiskt översätta instruktionerna från nivå 1 till 0. Det vill säga, emulera dem, och direkt exekvera dem i ”realtid”. 

Understödd virtualisering modifierade operativsystemskärnans systemanrop till hyperanrop för att utfärda instruktioner 

till hypervisor som sedan ansvarade för att faktisk exekvera instruktionerna. 

 

En hårdvaruassisterad virtualisering (eng. hardware-assisted virtualization) implementerar instruktioner för virtualise-

ring som tillåter en hypervisor att operera i en egen isolerad nivå; hypervisorläge. För x86 har detta implementeras 

genom Intel VT-x och AMD-V vilka tillåter en hypervisor att operera på ”nivå -1” tillsammans med utökade instruk-

tioner lämpade för virtualisering. Detta möjliggör det som tidigare tekniska metoder försökte uppnå med full och under-

stödd virtualisering. Problemet här är att en processor måste stödja hårdvaruassisterad virtualisering. Det finns flera 

hypervisor i dagsläget (2018) som kan utnyttja hårdvaruassisterad virtualisering, vilka har kompletterande tekniska 

metoder för full virtualisering eller understödd virtualisering när assistans saknas. Till exempel, KVM (eng. Kernel-

based Virtual Machine), Microsoft Hyper-V, VMware ESXi, Xen Project. 

 

Hårdvaruvirtualisering avser att ge skenbara datorresurser av befintlig hårdvara. Till exempel, att avgränsa användning-

en av hårdvara med 8 processorer och 128 GiB RAM till maximalt 16 GiB RAM per processor till 8 virtuella datorer. 

Hårdvaran ska egentligen inte emuleras, och det är samma mikroprocessor och datorminne för samtliga virtuella dator-

er, men vilka avgränsas och fördelas till 8 representationer av datorer, eller virtuella maskiner, där på varje en av dem 

ett operativsystem kan installeras. Denna tekniska metod är möjlig för andra datorenheter. Till exempel, en in- ut- 

virtualisering (eng. I/O virtualization) kan representera en fysisk nätverksadapter som flera. Motsatsvis kan liknande 

tekniska metoder på denna nivå slå ihop flera fysiska datorresurser till en representation. Till exempel, minnesvirtuali-

sering (eng. memory virtualization) och lagringsvirtualisering (eng. storage virtualization) kan abstrahera de under-

liggande fysiska primära respektive sekundära datorminnen till en gemensam resurs (eng. pool) vilka kan allokeras 

efter behov. Denna teknik liknar virtuellt minne (eng. virtuell memory) men vilket abstraherade primära såväl som 

sekundära datorminnen till en utökad representation av all tillgänglig minne på en dator. På samma sätt kan ett virtuellt 

filsystem, förkortad på engelska som VFS (eng. Virtual File System), läsa och skriva till en lagringsenhet oavsett om 

det är lokalt, över nätverk, eller olika typer av konkreta typer av filsystem. Andra exempel är [extern] nätverksvirtuali-

sering som kan slås ihop flera fysiska nätverk till ett virtuellt nätverk eller dela upp ett fysiskt nätverk i flera virtuella 

nätverk. 
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Virtualisering kan även ske på operativsystemsnivå där en operativsystemskärna kan tillåta flera isolerade och avgrän-

sade användarutrymmen. Dessa tekniska metoder faller under operativsystemsnivåvirtualisering (eng. OS Level Virtu-

alization) eller utrymmesbegränsning (eng. containerization) och skapar [operativsystems- eller applikations-] behåll-

are (eng. containers), fängelser (eng. jail), partitioner, eller virtuella miljöer vilka kan begränsa tillgång till det under-

liggande operativsystemet men även ha egna konfigurationer. Program som exekveras i sådana virtualiserade behållare 

kan begränsas till det som är minimalt nödvändigt för exekvering. Till exempel, dels processorn, datorminnet, filsyste-

met, dels till vissa systemprogrambibliotek och egna programbibliotek. Det är emellertid möjligt för program i virtuella 

behållare att kommunicera med varandra som om de hade exekverats som vanligt på samma operativsystem. 

 

På en nivå högre upp finns tekniska metoder för att virtualisera program eller uppsättningar av program. Här är särskilt 

behovet av isolering och portabilitet mer framhävt. Till exempel, att exekvera ett äldre program i en nyare teknisk miljö 

utan att behöva återskapa hela den tidigare tekniska miljön. Det finns ett stort utbud av tekniska metoder som tagits 

fram särskilt av specifika implementeringar vilka kan likna eller motsäga varandra. Dessa metoder kan skiljas mellan 

fjärr- och lokala virtualiseringar. Fjärrvirtualiseringar kan enkelt beskrivas som att ett program exekveras på en dator 

men kontrolleras över nätverk genom en annan dator. Till exempel, en server-klientdator relation. Klientdatorn kan 

använda datormusen och tangentborden för att skicka kommandon till programmet. Servern kan sedan skicka tillbaka 

utfallet till klientdatorn. All exekvering sker på servern och klienten får endast svar av utfallen som text eller bilder av 

programmets tillstånd liknande en ”tv-sändning”. Denna tekniska metod kan benämnas applikationsvirtualisering (eng. 

application, process virtualization), och kan utökas till ett applikationsflöde (eng. application streaming) som vid behov 

laddar ner till klientdatorn hela eller delar av programmet som är väsentliga, vilket kan även innebära att programmet 

exekveras lokalt. Samma teknik kan tillämpas för att fjärrvirtualisera hela användarmiljön. Det vill säga, uppsättningar 

av program, inställningar och andra anpassade profiler som vanligtvis associeras till en användare och deras ”skriv-

bord”. Detta kan benämnas skrivbordsvirtualisering (eng. desktop virtualization). 

 

Applikationsvirtualisering kan även avse lokala virtualiseringar. All exekvering sker lokalt och de datorresurser ett 

program behöver för exekvering abstraheras till ett virtualiseringslager som kan liknas ett mellanlägg. Vid läsning och 

skrivning fångas anrop från och till programmet vilka anpassas efter behov. Detta kan jämföras med virtuella behållare 

som inte har ett sådant ”mellanlager”. Andra tekniska metoder för lokala applikationsvirtualiseringar kan möjliggöra 

”virtualiserade skrivbord”, eller kan tillämpas med andra redan berörda tekniska metoder för att helt övergå till att vara 

en virtuell maskin inrättat av en typ 1 eller 2 hypervisor. 

 

Ovan redogjorda tre nivåer är inte ömsesidigt uteslutande och kan komplettera varandra, men måste närmare analyseras 

utifrån en specifik implementering. Virtualisering ur detta perspektiv kan sammanfattas som att allokera en datorresurs 

till flera representationer, eller samla ihop datorresurser till en representation. Det finns emellertid tre ytterligare exem-

pel på andra aspekter av virtualisering. Den ena aspekten är när tekniska metoder liknar varandra men är fundamentalt 

annorlunda eller att de representeras med andra tekniska metoder. Ett exempel är det tidigare berörda pseudoparallell 

exekvering för CPU i Tekniska processer på maskinnivå som även kan benämnas virtuell parallellism. Ett annat exem-

pel är representationen av datorresurser som datafiler i en kataloghierarki. Till exempel, /proc i Linux som kan beskrivas 

vara ett virtuellt filsystem eller ett pseudo-filsystem. Den andra aspekten kommer till uttryck som virtuella [process- 

eller applikations-] maskiner, även kallad hanterat exekveringssystem (eng. managed runtime environments) eller prog-

rammeringsmiljö virtualisering (eng. programming environment virtualization). Dessa virtuella maskiner kan beskrivas 

som abstrakta modeller av ett normaliserat gränssnitt till en dator för att kunna exekvera ett program oberoende av den 

underliggande hårdvaran och operativsystemet. Till exempel, programmeringsspråken C och Java använder virtuella 

maskiner för att abstrahera den underliggande hårdvaran och operativsystemet till olika grader; C kompileras direkt till 

maskinkod och exekveras, medan Java kompileras till bytekod som kan programtolkas men kan även JIT-kompileras 

direkt till maskinkod under exekvering. 

 

Sista aspekten av virtualisering gränser till eller helt övergår till emulering. Dessa tekniska metoder är inte heller ömse-

sidigt uteslutande och kan komplettera varandra. Till exempel, emulering är nödvändigt om ett operativsystem för en 

ISA ska virtualiseras på en hypervisor som opererar på en CPU som implementerar en annan ISA. Ett annat exempel 

är VFS som i det här sammanhanget kan istället avse en emulering av ett filsystem vilket lagras i en datafil som kan 
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användas av virtuella [system-] maskiner. Ett sista exempel är virtuella enheter (eng. virtual disks) som kan avse emu-

lering av hårddisk, CD-, DVD- enhet, diskettenhet, och [intern] nätverksvirtualisering som kan avse emulering av 

fysiska nätverk. 

 

Allmänt kan emulering förklaras som en teknisk metod för att efterlikna funktionaliteten av eller gränssnittet till en viss 

hårdvara eller mjukvara. Exempel på emulering av hårdvara är ljudkort, mikroarkitektur, spelkonsol. Exempel på emu-

lering av mjukvara är DOS- och terminalemulator. En vanlig uppdelning inom spelemulatorer är lågnivå- och högnivå- 

emulering, förkortat på engelska som LLE (eng. Low Level Emulation) respektive HLE (eng. High Level Emulation). 

Denna uppdelning är även här lämplig för att förstå och förklara emulering. Den tekniska metoden LLE förstås som en 

översättning av den binära koden. Till exempel, att översätta en ISA till en annan ISA. Här är fokus på att återskapa 

metoden som ska ge förväntat resultat. Den senare tekniken HLE försöker simulera responsen av en funktionalitet, 

liknande ett mellanlägg kan ett anrop fångas och besvaras med det förväntade utfallet av den emulerade funktionaliteten. 

Här är fokus på att återskapa resultatet oberoende av metod. Det vill säga, en approximation som ger samma eller 

liknande resultat, och inte en implementering av en specifikation. Det anknytande begreppet simulering har en lika 

nyanserad innebörd i sammanhanget. Simulering avser numera vanligtvis att utvärdera utfallet av abstrakta eller mate-

matiska modeller eller hypotetiska scenarion. Till exempel, hårdvarusimuleringar, instruktionsuppsättningssimulatorer 

(eng. Instruction Set Simulator), naturvetenskapliga simuleringar, nätverkssimulering, övningssimulatorer. I jämförelse 

kan en emulering liknas vid en konkret modell som kan användas och ersätta den faktiska förebilden. Det finns sedan 

tekniska metoder för att kombinera simulering och emulering; semulering (eng. semulation). 

 

En emulering kan implementeras i hårdvara eller mjukvara, benämnt hårdvaruemulering respektive mjukvaruemuler-

ing. Hårdvaruemulering kommer inte att beröras här, men ett exempel på båda typerna är HLE-mjukvaruemulatorn 

DOSBox som emulerar dels hårdvara nödvändig för att exekvera DOS, dels mjukvara som operativsystemet DOS. Det 

vill säga, det är inte en [åter-] implementering av DOS. Ett exempel på endast en LLE-mjukvaruemulator är program-

met Qemu som kan emulera ett utbud av mikroprocessorer, såsom ARM, PowerPC, RISC-V, och x86-64. I jämförelse 

med den typ av emulering som utfördes för full virtualisering verkar skillnaderna ligga främst i grad och syfte; att 

anpassa en ISA för att kontrollera och avgränsa datorresurser där endast inkompatibla instruktioner emuleras till skill-

nad från att omvandla alla instruktioner från en ISA till en annan ISA. 

 

Att något benämns emulator betyder däremot inte att det rör sig om samma tekniska metoder. Ett exempel är en server-

emulator som tekniskt verkar avse en återimplementering av en proprietär protokoll och paketstruktur. Andra exempel 

som berörts är ABI- och API -kompatibilitetslager i FreeBSD, NetBSD, Wine, WoW64, och WSL. 

Tekniska metoder som emulering, kompabilitetslager, simulering, virtualisering, och andra närliggan-
de begrepp och termer ska inte sammanblandas, men gränsen är inte alltid enkel att dra eftersom 
innebörden kan skifta mer eller mindre beroende på perspektiv och sammanhang. Det kan vara svårt 
att avgöra exakt vilken mening som avses i ett visst sammanhang utan att närmare undersöka speci-
fikationer och implementeringar. Medan dessa begrepp och termer kan ha särskild betydelse för 
beständigheten av elektroniska handlingar måste de av anförda anledningar lämnas till andra kana-
ler för att klargöras i det enskilda fallet. 

EXEMPEL. I Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell berörs (a. 5.2.2.2) Potentiella emu-

leringssätt, men även problemen med emulering (s. 5-15). 

 

”[Det inte säkert att alla applikationer körs korrekt eller fungerar tillräckligt bra i den emulerade miljön] … Exem-

pelvis kanske det inte är möjligt att fullt ut simulera alla den gamla maskinvarans förutsättningar och instruktionsexe-

kveringsföljder, till följd av begränsningar i den nya maskinvarumiljön. När applikationen presenterar Information 

för ett mänskligt gränssnitt är det dessutom problematiskt att fastställa om ett nytt system presenterar Informationen 

korrekt, vilket pekar på att det är lämpligt att skapa en separat kopia av Informationspresentationen att använda för 

validering. När emulering antagits är det resulterande systemet särskilt sårbart för tidigare okända programvarufel, 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 182 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

som kan medföra allvarliga problem för fortsatt Informationsåtkomst. Givet dessa begränsningar förefaller det finnas 

avsevärda tekniska och ekonomiska hinder för maskinvaruemulering, utom i fall när man emulerar en renderingspro-

cess, som visning av en bild av ett dokument eller uppspelning av ett ljud i ett enda system. 

 

Alternativa angreppssätt för emulering har undersökts, som utveckling av virtuell maskinarkitektur eller emulering på 

operativsystemnivå. Dessa angreppssätt löser en del av problemen med maskinvaruemulering, men introducerar nya 

bekymmer. Dessutom involverar emuleringsforskning ofta en centraliserad arkitektur med kontroll över all kringut-

rustning. Komplexitetsnivån för gränssnitt och interaktioner med en mycket vanligt förekommande distribuerad Data-

miljö (t.ex. WWW och JAVA eller vanligare klient/server-arkitekturer) med heterogena klienter kan medföra krav som 

går utanför befintliga emuleringsarbetens omfattning. Emulering av en driftmiljö avsedd att stödja ett litet antal app-

likationer skulle ge enklare testning och förefaller medföra mindre risk för Informationsförlust. …”. 

2.4. Tekniska processer på programnivå 

2.4.1. Exekvering 

På programnivå är tekniska processer sådana exekveringar som sker av program genom operativ-
systemskärnan. Den tekniska metoden för att exekvera program kan variera mellan operativsys-
temskärnor men en vanlig modell för att representera exekveringen är som en process, mer specifikt 
i det här sammanhanget en programprocess, vilken utgörs av en eller flera trådar. Denna program-
process kan sedan ha subprocesser (eng. child process, subprocess). En programprocess är ett 
pågående och aktivt tillstånd som fram till dess avslut utgör programmets exekveringstid, eller mer 
generiskt uttryckt dess körtid (eng. runtime). 

Ett program exekveras vanligtvis i en exekveringskontext. Det vill säga, allt från hårdvaran, operativsystemet till prog-

rambiblioteken som är nödvändiga för exekvering. Det finns program som exekveras direkt på hårdvaran (eng. bare 

machine execution) men aktualiseras vanligtvis endast inom särskilda användningsområden. Till exempel, hårdvarukod 

eller inbyggda system (eng. embedded systems). Ur ett perspektiv kan en operativsystemskärna ses som en sådan, om 

inte åtminstone som en särskild typ av exekvering. Vid uppstart (eng. boot) laddas operativsystemkärnan in till dator-

minnet av en uppstartsladdarprogram. Till exempel, BIOS (eng. Basic Input/Output system) eller UEFI (eng. Unified 

Extensible Firmware Interface). Operativsystemskärnan tillsammans med dess systemprogrambibliotek etablerar en 

teknisk miljö –  operativsystemet – som möjliggör exekvering av program. En viktig del av denna miljö är operativsys-

temets ”programladdarprogram” eller laddare (eng. loader) som läser in det program som ska exekveras och dess even-

tuella programbibliotek i datorminnet; liknande hur operativsystemskärnan laddas in vid uppstart av uppstartsladdaren. 

Den tekniska miljön kan benämnas vara en exekveringsmiljö, förkortat på engelska som RTE (eng. Run-Time Environ-

ment), eller vara en del av en sådan beroende på sammanhanget. Till exempel, programmeringsspråket för programmet 

som ska exekveras. 

 

En exekvering sker i enlighet med en exekveringsmodell (eng. execution model). Denna modell, förenklat, beskriver 

hur kod ska exekveras. Till exempel, dels hur programinstruktioner ska tolkas och vad de ska orsaka, dels hur program-

met ska organiseras i datorminnet, dels integreringen med andra program och data, dels exekveringskontexten i övrigt, 

såsom operativsystemet, och den tekniska miljön, däribland datorresurser och miljövariabler. Det vill säga, exek-

veringsmiljön eller RTE. 

 

För programmeringsspråk kan delar eller hela exekveringsmodellen, och därmed programmeringsspråket, implemen-

teras i ett exekveringssystem, förkortat på engelska som RTS (eng. Run-Time System), men det förekommer att även 

detta benämns RTE. Den närmare innebörden beror på programmeringsspråket och tekniska metoder för implementer-

ingen av exekveringsmodellen. Ett exekveringssystem kan förenklat beskrivas möjliggöra, underlätta, eller förbättra 

förutsättningarna för exekvering av program skrivet i programmeringsspråket. Detta kan ske genom normaliseringen 

av förutsättningar för exekveringen över olika tekniska miljöer eller genom understödjande exekveringar för exekver-

ingen av programmet men vilka inte är en del av programmet. Exekveringssystemet kan vara en del av kompilatorn 

eller programtolken, och kan kompletteras med exekveringsprogrambibliotek, förkortat på engelska som RTL (eng. 
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Run-Time Library). Exekveringsprogrambiblioteket ska inte sammanblandas med andra programbibliotek, vilka förstås 

här vara mer en del av exekveringsmiljön och kan möjliggöra, underlätta eller förbättra förutsättningarna för program-

mets funktionaliteter. Det vill säga, inte nödvändigtvis programmeringsspråket som sådant. Till exempel, en teknisk 

metod är att kompilatorer länkar in eller refererar till exekveringsprogrambibliotek. Till exempel, för programmerings-

språket C kan ”crt0” (eng. C runtime 0 [at the very beginning]) automatiskt länkas in vid kompilering och blir en del 

av ett program. Andra exekveringsprogrambibliotek kan möjliggöra dynamisk minneshantering. Implementeringar av 

JVM (eng. Java Virtual Machine), och många liknande ”virtuella maskiner” är exempel på exekveringssystem imple-

menterade som programtolkar. 

2.4.2. Exekvering och programtolkning 

Förutsättningarna för att program ska exekveras, och exekveras med samma utfall som ursprungli-
gen exekverat, har i väsentliga delar redan berörts i avsnittet om tekniska processer på operativsys-
temsnivå om kompatibiliteten mellan operativsystem och program, mellan program och programbib-
liotek. Däremot, på programnivån kan innebörden av exekvering få två betydelser eftersom den tek-
niska processen med att exekvera ett program kan skiljas från den tekniska processen att program-
tolka ett program. Allmänt kan exekvering innefatta alla typer av exekveringar, men i vissa samman-
hang finns anledning att skilja på program som verkställs direkt av en datorprocessor från sådana 
som verkställs genom ett annat program och därmed verkställs indirekt av en datorprocessor. 

Gränsdragningen mellan program som exekveras och programtolkas kan tekniskt ses ur flera perspektiv. Det är en fråga 

om tekniska detaljer vid implementering av ett programmeringsspråk, vilka traditionellt har särskilts mellan kompilera-

de och programtolkade, eller även mer känt som ”skriptspråk”. Det finns egentligen inget som hindrar ett datorspråk 

från att implementeras med den ena eller den andra tekniska metoden, eller implementeras med tekniska metoder från 

båda. Såväl kompilerade som programtolkade datorspråk kan kompileras till ett mellanliggande datorspråk. Till exem-

pel, en objektfil, exekverbar fil, eller bytekod. En exekverbar fil kan sedan exekveras direkt av en processor, medan 

bytekod måste programtolkas för att verkställas, och exekveras alltså indirekt genom programtolken. En bytekod kan 

emellertid även dynamiskt omvandlas till maskinkod för att exekveras direkt av en datorprocessor. 

 

Ur ett annat perspektiv kan skillnaden mellan exekverade och programtolkade program ses som att implementeringar 

av programtolk tillåter mer abstraktion mot en kostnad av de fördelar som annars kommer med mindre abstraktion. 

Detta har emellertid mer att göra med programmeringsspråkets arkitektur och exekveringssystem än om det är kompi-

lerat eller inte. Programmeringsspråk som klassificeras som ”kompilerade” lämnar vanligtvis viktigare men även svå-

rare beslut till programmeraren att fatta om vad som krävs för att mer effektivt utnyttja den underliggande datorarkitek-

turen. Denna detaljnivå tillåter tekniska metoder för mer utförlig analys och optimering av sådana program vid kompi-

lering. Jämfört med programmeringsspråk för programtolkade program finns istället flertal mekanismer avsedda för att 

underlätta för programmeraren, men mot en kostnad att endast generella optimeringar kan tillämpas. Till exempel, 

särskilt utmärkande är dynamisk minneshantering och andra tekniska kontroller som tillför en omkostnad eller en högre 

omkostnad. Det vill säga, ”saktar ner” programmet. 

 

Skillnaden mellan mer och mindre abstraktion av ett programmeringsspråk kan även förklaras i sammanhanget av att 

tillämpa och utveckla ett program i det språket. Vid utvecklingen av program är programtolkade program vanligtvis 

mindre ansträngande att skriva än kompilerade. Det är vanligtvis ”enklare” att installera en programtolk än att inrätta 

hela utvecklingsmiljön för att kompilera ett program. Omvänt kan kompilerade program vara ”enklare” att distribuera, 

eftersom de inte kräver en programtolk för att exekveras. På samma sätt kan arbetsflöden bli mer eller mindre kompli-

cerade för kompilerade respektive programtolkade program. Till exempel, programtolkade program kan underlätta 

snabba utvecklingar och därmed minska kostnader. 

 

Vid tillämpningen av program bör den utmärkande skillnaden vara hastigheten. Ett kompilerat program kan vara be-

tydlig snabbare än ett programtolkat, och även en programtolk med en dynamisk kompilering kan vid kritiska tids-

marginaler jämförelsevis vara saktare. Samtidigt kan ett programtolkat program vara lika tillräcklig om inte mer eller 

lika effektiv för många andra tillämpningar. 
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2.4.3. Kompatibilitet och programberoenden 

Skillnaden mellan exekverade och programtolkade program kan få betydelse för kompatibiliteten 
med olika operativsystem och bör avvägas tillsammans med de data- och informationstekniska till-
ämpningar och utvecklingar som övervägs. Till exempel, ett program som ska exekveras måste upp-
fylla kraven på binärkodskompatibilitet, medan ett program som ska programtolkas behöver endast 
ha en programtolk installerat på en dator. En programtolk måste visserligen också exekveras och 
behöver därmed uppfylla samma krav på binärkodskompatibilitet som andra program, men vanligtvis 
är en programtolk avsedd att fungera oberoende typ av operativsystem. Det ska uppmärksammas 
att om ett program innehåller anrop till operativsystemsspecifika funktionaliteter kan det förhindra 
API-kompatibilitet. 

Ett annat kompatibilitetsproblem som kan uppstå på programnivå är ett programs beroende av andra 
program och programbibliotek, källkod såväl som objektkod, för att exekveras. Uttryck som beroen-
dehelvete (eng. dependency hell) är vanligt förekommande för det invecklade nätverk av hänvisnin-
gar som kan uppstå när ett program bygger på andra program och programbibliotek i olika versioner. 
Detta är ett allvarligt problem ur ett långsiktigt perspektiv, men är inte en särskild typ av teknisk 
process som inte redan har berörts, och är mer en fråga om användningen och hanteringen av 
Materiel och metoder. 

Ett program kan inkludera ett programbibliotek, vilket kan vara i form av källkod, objektkod eller ett annat program. 

Metoder för inkludering varierar mellan programmeringsspråk, men en vanlig teknisk metod är genom att ange ett 

inkluderingsdirektiv (eng. include directive) i programmets källkod till programbiblioteket med en sökväg till antingen 

källkoden eller en inkluderingsfil (eng. header). En inkluderingsfil kan betraktas som källkod men innehåller endast 

deklarationer. Till exempel, om datatyper, funktioner, klasser, variabler. Dessa deklarationer korresponderar sedan mot 

den fullständiga källkoden till deklarationerna. En annan teknisk metod är att ange sökvägen som argument till en av 

programmets eller kompilatorns definierade parametrar. Till exempel, gcc -l. 

 

Den tekniska process som sedan inkluderar ett programbibliotek beror på implementeringen av programmeringsspråket. 

För program som ska programtolkas brukar inte den tekniska processen utmärkas närmare, och kan grovt förenklat 

beskrivas som att all källkod slås samman innan programtolkning. För program som ska kompileras finns däremot flera 

tekniska metoder varav två är vanligt förekommande; statisk läkning (eng. static linking) och dynamisk länkning (eng. 

dynamic linking). 

 

Statisk länkning kännetecknar statiska programbibliotek (eng. static library), vilka är konstruerade för att vid länkning 

sammanföra två eller flera objektfiler till en exekveringsfil som bildar en statisk kompilering av programmet (eng. static 

build). Till exempel, källkoden till programmet kompileras tillsammans med dess inkluderingsfiler till en objektfil av 

programmet, samtidigt som källkoden till programbiblioteket som inkluderingsfilerna hänvisar till kompileras till en 

objektfil, vilka sedan vid länkning kan sammanfördas till en exekveringsfil. 

 

Dynamisk länkning är en teknisk metod för att framställa gemensamma programbibliotek (eng. shared libarary), vilka 

är konstruerade för att länka in två eller flera objektfiler i ett program vid exekvering eller under exekvering. Denna 

metod kräver ett dynamiskt programladdarprogram (eng. dynamic loader). 

2.5. Tekniska processer på datanivå 

Tekniska processer på datanivå kommer ytterst till uttryck genom datastrukturer, datatyper, logiska 
flöden och funktioner i diverse datorspråk i allmänhet och programmeringsspråk i synnerhet, vilka 
knyter an tillbaka till Teknisk egenskaper. Dessa format kan tolkas som instruktioner i en exekve-
ringskontext eller en programkontext. 
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TEKNISKT HJÄLPMEDEL 

1. OM BEGREPPET 

Tekniskt hjälpmedel för elektroniska handlingar är en delmängd av definitionen Materiel och metoder 
avgränsat till hårdvara som fysiskt möjliggör utformningen, färdigställandet och lagringen av elektro-
niska handlingar för att kunna läsas, avlyssnas, uppfattas på annat sätt. Utgångspunkten är alltså 
definitionen för materiel och metoder. Till skillnad från materiel och metoder berörs begreppet tekni-
skt hjälpmedel i förarbetena till tryckfrihetsförordningen på flera platser, men utvecklas inte i någon 
djupare mening. Den mest upplysande passagen bör lämpligen vara i proposition (1975/76:160) om 
Nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet (s. 119-122). 

Till framställning i skrift eller bild är att räkna framställning som kan uppfattas med ögat utan 

tekniska hjälpmedel. Krävs normalt tekniskt hjälpmedel för att information skall kunna förstås, 

har man däremot att göra med en teknisk upptagning. Enligt denna definition är alltså en 

mikrofiche en form av teknisk upptagning. 

… Med en snäv tolkning utesluts härigenom en bildupptagning utan text på t. ex. videogram. För 

att någon tvekan inte skall behöva råda om att också sådana upptagningar innefattas under 

begreppet handling i 2 kap. TF föreslår jag [utredaren] den jämkningen att en teknisk upptagning 

anges som en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel. 

Det kan jämföras med tidigare förarbeten till proposition (1973:33) Kungl. Maj:ts proposition med 
förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m. som på samma sätt endast tangerade begrepp-
et, och då vanligtvis i anslutning till upptagningar som inte ansågs vara ”ADB-teknik” (Automatisk 
Data Behandling). Till exempel, se citatet (s. 75-76) i definitionen av Elektronisk handling. 

Det följer av förarbetena till tryckfrihetsförordningen att definitionen av tekniskt hjälpmedel ska tolkas 
extensivt och omfattar mer än endast digitaltekniska komponenter, eller ADB-teknik. Tekniskt hjälp-
medel som avser ADB-teknik avgränsas ytterst mot program, vilka faller under begreppet elektroni-
ska handlingar. Med andra ord, det finns ingen anledning att avvika från definitionen av materiel och 
metoder och här är endast fokus på sådan hårdvara som krävs för att kunna framställa och återge 
elektroniska handlingar. 

Hårdvaran för tekniska hjälpmedel utgörs, med den teknik som finns allmänt tillgängligt vid skrivande 
stund (2018) av digitaltekniska komponenter. Dessa digitaltekniska komponenter kan sammanställ-
as i olika konfigurationer till tekniska utrustningar för ett eller annat ändamål.54 Denna definition ska 
precis som för den övergripande definitionen av materiel och metoder tolkas extensivt. Den närmare 

                                                
54  Jämför förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Definitionen av elektrisk 

och elektronisk utrustning (4 §) som ”… utrustning som behöver elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för 
att åtminstone en av utrustningens avsedda funktioner ska fungera korrekt samt utrustning för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, om utrustningen är avsedd att användas med en 
spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström, …”. 
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innebörden lämnas till den tekniska utvecklingen som råder inom data- och informationsteknik. I 
Tabell 27 återfinns några exempel på materiel och metoder för hårdvara. 

Tabell 27 Exempel på hur teknisk utrustning kan ses som materiel ur vissa perspektiv, och metoder ur andra. 

Materiel Metod Kommentar 

Bildfångst – Kamera 

– Skanner 

Teknisk utrustning för att koda eller av-
koda innehåll. Till exempel, fysisk omgiv-
ning, rutnätskod, text i dokument, eller 
biometrisk information av blod, fingerav-
tryck, näthinna, iris. 

Bildskärm – LCD; TFT LCD 

– CRT 

– OLED; AMOLED 

Teknisk utrustning för att visuellt repre-
sentera innehåll vid återgivning. 

 

Bildvisning – Bildskärm 

– Projektor 

– Skrivare 

Teknisk utrustning för att visuellt repre-
sentera bilder vid återgivning. 

 

Datorsystem – Centralprocessor, datorminne, 
moderkort, nätadapter 

Ett datorsystem är vanligtvis det minsta 
nödvändiga tekniska hjälpmedlet. Dator-
systemet kan sedan sammanställas för 
en mängd olika syften. Till exempel, en 
bärbar dator, handdator, persondator, ell-
er server. 

Datorminne 
(primär) 

– RAM (DRAM, SRAM) 

– SRAM, nvSRAM 

– DDR SDRAM, eDRAM, VRAM (GDDR) 

Ett primärt datorminne, även benämnt ar-
betsminne, är en nödvändig komponent 
för ett datorsystem. 

 

Centralprocessor – CPU (Amd64, ARM, x86) 

– Integrerad GPU 

Betydelsen och ändamålen med en cent-
ralprocessor har mer utförligt berörts i de-
finitionen Teknisk process. 

Grafik-, videokort – DisplayPort, DVI, HDMI, VGA 

– GPU 

– VRAM 

Ett grafik- eller videokort har vanligtvis en 
eller flera GPU med VRAM, och stöd för 
en eller flera anslutningstyper. Ändamålet 
är vanligtvis att rendera och utmata bit-
map för mer avancerade såväl som enkl-
are visuella representationer. Till exemp-
el, 3D-modellering, CAD-ritningar, kon-
torsdokument, videoinspelning eller -upp-
spelning. 

Grafikprocessor – SP (eng. Streaming Processors), SM 
(eng. Stream Multiprocessor) 

En processor specialiserad för grafikrela-
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Materiel Metod Kommentar 

– AA (eng. Anti-Aliasing) 

– HDR (eng. High-dynamic-range 
rendering) 

– Skuggmodeller (eng. Shaders) 

– Videokodek 

terade beräkningar och grafisk presenta-
tion. Det är inte ovanligt att GPU används 
för andra typer av beräkningar. Till exem-
pel, inom finans, fysik, matematik, statis-
tik. Sådana tillämpningar kan kategorise-
ras som GPGPU (eng. General Purpose 
computing on GPU). 

Högtalare – Elektrodynamisk 

– Sub-bas (eng. subwoofer) 

Teknisk utrustning för att audiellt repre-
sentera innehåll vid återgivning. 

 

Kamera – Komplementär MOS eller CMOS (eng. 
Complementary Metal Oxide 
Semiconductor) 

– Laddningskopplad enhet eller CCD 
(eng. Charge-Coupled Device) 

Teknisk utrustning för att fånga stillbilder 
eller rörliga bilder. Till exempel, mobilka-
mera, systemkamera, videokamera, webb-
kamera, övervakningskamera. 

 

Lagringsenhet 
(sekundärt 
datorminne) 

 

– Halvledare 

– Magnetisk 

– Optisk 

Teknisk utrustning för att lagra informa-
tion. Till exempel, CD-DVD, SD-kort, 
SSD, USB-minne. 

Moderkort – Anslutningar (M.2, U.2, Sockeltyp, 
USB) 

– Busskontakter (PCI) 

– Gränssnitt (AHCI, NVMe, PCIe) 

– Integrerade komponenter (CPU, 
datorminne, GPU, nätverk) 

– Fysisk utformning 

Ett mönsterkort som utgör stommen för 
ett datorsystem. 

 

Mikrofon – Elektretmikrofon, elektrodynamisk 
mikrofon, kondensatormikrofon. 

– Riktningskarakteristik (rundriktad, 
enkelriktad, dubbelriktad) 

Teknisk utrustning för att fånga ljud. 

 

Pekdon – Datormus (3D, mekanisk, optisk) 

– Pekpenna eller mänskligt finger, 
styrkula, styrplatta, styrspak 

Teknisk utrustning för att mata in position 
i en rymd med hjälp av ett pekdon. 

 

Skanner – Kontaktsensor eller CIS (Contact 
Image Sensor) 

– Laddningskopplad enhet eller CCD 
(eng. Charge-Coupled Device) 

Teknisk utrustning för att koda eller av-
koda innehåll. Till exempel, filmrutor, fysi-
ska objekt (3D), dokument, rutkod, streck-
kod. 
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Materiel Metod Kommentar 

– Ultraljud 

Skrivare – 3D-skrivare 

– Bläckstråleskrivare 

– Laserskrivare 

– Matrisskrivare 

– Plotter 

Teknisk utrustning för att lagra information 
på fysiskt underlag. Till exempel, papper, 
plast, tyg. 

Tangentbord – Brytarteknik (elektromekaniska, 
membran, sax) 

– Disposition (DVORAK, QWERTY) 

Teknisk utrustning för att mata in symbo-
ler till ett datorsystem. Ett tangentbord 
kan vara utformat för att vara praktisk eller 
ergonomisk. Till exempel, för en bärbar 
dator eller för att minska belastning på 
handleder. Tangentbordets knappsatser 
sätter en praktisk begränsning på vilka 
tecken som en användare kan mata in, 
eller ”mer bekvämligt” kan mata in. 

2. GENERELLA OCH SPECIELLA TEKNISKA HJÄLPMEDEL 

Avgränsningen av tekniska hjälpmedel beror på den elektroniska handlingens innehåll. Det vill säga, 
all teknisk utrustning som krävs för att den elektroniska handlingen ska framställas och återges. Med 
andra ord, en teknisk utrustning kan vara en nödvändig förutsättning och, eller en tillräcklig förut-
sättning för att framställa eller återge en viss typ av elektronisk handling. 

Det minimalt nödvändiga för att framställa eller återge elektroniska handlingar är förenklat ett dator-
minne, ett moderkort, en processor, och elförsörjning. En elektronisk handling kan med denna kon-
figuration framställas och återges inom denna begränsning; den elektroniska handlingen kan inte 
påverkas med inmatning eller observeras genom utmatning. Vad som krävs därutöver kan därför 
sammanställas utifrån ett generellt eller ett speciellt behov av eller krav på att framställa och återge 
elektroniska handlingar. Det vill säga, det tekniska hjälpmedlet kan framställa och, eller återge alla 
eller många typer av elektroniska handlingar (generella tekniska hjälpmedlet), respektive endast 
vissa typer av elektroniska handlingar (speciella tekniska hjälpmedlet). 

EXEMPEL. En elektronisk handling som ska kunna läsas eller beskådas kräver någon typ av teknisk utrustning som 

kan visuellt återge innehållet. Till exempel, det kan vara en bildskärm eller projektor, men även en skrivare. På samma 

sätt krävs en högtalare om innehållet ska avlyssnas. 

 

Samma resonemang gäller för framställning. Till exempel, en elektronisk handling som ska tillföras information som 

text kan kräva ett tangentbord, eller ett pekdon för att rita. En skanner kan vara nödvändig för att framställa elektroniska 

handlingar utifrån analoga exemplar; en kamera och, eller mikrofon för att framställa en elektronisk handling genom 

inspelning. Om den elektroniska handlingen ska lagras och färdigställas krävs en lagringsenhet. 
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3. GENERISKA OCH SPECIFIKA TEKNISKA HJÄLPMEDEL 

Det framgår av alla exempel av Materiel och metoder som kan sammansättas för generella och 
speciella tekniska hjälpmedel, att det finns mer generiska och specifika tekniska metoder för att 
möjliggöra framställning och, eller återgivning. Deras lämplighet kan behöva avvägas mot behovet 
av beständighet och arkivbeständighet. För ju längre tid en elektronisk handling ska användas och 
hanteras desto mindre beroende bör den vara av specifik teknisk utrustning. Detta möjliggör att 
framställningen och återgivningen kan göras med generiska tekniska hjälpmedel. 

EXEMPEL. Framställning och återgivning av elektroniska handlingar bör inte vara beroende en specifik processor-

arkitektur. Till exempel, ARM, IA-32, x86-64. Lagringsenheten för en elektronisk handling bör inte vara beroende av 

en specifik teknik. Till exempel, en magnetisk hårddisk, en optisk CD, eller elektronisk flashminne. 

Å andra sidan kan det funktionella skicket nödga att den elektroniska handlingen är orienterad mot 
en specifik teknisk utrustning. Det kan medföra att en framställning och återgivning blir optimal med 
en specifik teknisk utrustning. 

EXEMPEL. En återgivning av en elektronisk handling i färg kan återges på en svartvit skärm, men återgivningen blir 

optimalt med en skärm som kan återge färger. Återgivningen är alltså färgorienterad. Andra exempel är skärmorien-

terad, utskriftsorienterad, eller pekskärmsorienterad. Det vill säga, att respektive återgivning är optimal vid visning 

– på skärm, för elektroniska handlingar som till exempel kalkylblad, 

– som utskrift, för elektroniska handlingar som till exempel kontorsdokument, 

– på skärm som man kan interagera med händerna, för elektroniska handlingar som till exempel ”mobilappar” eller 

”tabletappar”. 

TEKNISKT SKICK 

Bakgrunden till att införa begreppet tekniskt skick framgår av kommentarerna till 1 kapitlet 6 § om 
Tekniskt skick, och begreppet har berörts i definitionen Elektroniska handlingens beständighet, me-
dan innebörden av Teknisk egenskap och Teknisk process framkommer av respektive definition. En 
översikt av relationen mellan tekniskt skick, andra närliggande begrepp, definitioner och deras sam-
manhang återfinns i Figur 1. Vad som ska belysas här är skillnaden mellan tekniskt skick och inne-
håll, och närmare om hur det tekniska skicket ger form och funktion till innehållet i en elektronisk 
handling. 

Ett tekniskt skick är alltså inte synonymt med form och funktion. Ett tekniskt skick bör ses som något 
vars helhet blir större än sina delar; liknande tekniska egenskaper som beroende på formatet, och 
hur de kodas och avkodas, kan ge en och annan teknisk egenskap. Sammanställningen av alla 
format ger tekniska egenskaper vars kombination genom en teknisk process ger ett visst tekniskt 
skick vid framställning och återgivning. Det vill säga, ett tillstånd. Den elektroniska handlingens inne-
håll kan betraktas på ett liknande vis; sammanställningen av former och funktioner som resulterar i 
en viss information. Värdet av ett tekniskt skick utgörs av dess förmåga att representera innehåll 
som avsett, och dess användbarhet för verksamheten. 
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Figur 9 Ett exempel på ett innehåll som kan representeras i fyra olika former och funktioner, vilka kan framställas med fyra 

olika tekniska skick. Uppmärksamma att det i PDF inte finns någon teckenkodning benämnt ”PDF encoding”, termen 
används här för att förenkla hänvisning till de teckenkodningar i PDF som kan förekomma och därutöver. 

Att en uppsättning av format återger en form och funktion annorlunda än en annan uppsättning av format är ett rimligt 

antagande. Det är emellertid möjligt att olika uppsättningar ändå kan ge liknande eller till och med ekvivalenta former 

och funktioner. 

 

Under antagande att den elektroniska handlingens innehåll är text med bilder. Det första och andra tekniska skicket 

(position 0 och 1) kan representera innehållet som en ”webbsida” eller ”PDF-dokument”. Det tredje tekniska skicket 

(position 2) är ett exempel på ett dokument som har ”skannats in”, medan det sista tekniska skicket (position 3) är ett 

exempel på hur innehållet har omvandlats till en audiell representation. Ett sätt att hantera bilderna i en sådan icke-

visuell representation är att komplettera med ytterligare information. Till exempel, att förklara deras avbildning i anslut-

ning till den i övrigt inspelade upplästa texten. 

 

Beroende på vilket tekniskt skick som ska bevaras kan ett, flera eller färre format aktualiseras för bevarande. Frågan 

blir då vilka format är nödvändiga och, eller tillräckliga för att återskapa formen och funktionen? Informationsföränd-

ringarna i innehållet, och om de är acceptabla eller inte är en fråga om rensning, eller gallring om handlingen blivit 

allmän. 

Vart gränsen går mellan ett tekniskt skick och innehållet i en elektronisk handling är en värdering 
utifrån de tekniska förutsättningar som råder. Ett tekniskt skick utgörs ytterst av binära format, vilket 
bör lämpligen vara det lägsta tekniska nivå som en människa kan bedöma vara innehållet. Det vill 
säga, en elektronisk handlings innehåll kan alltid läsas i form av en binär representation. Med andra 
ord, det finns inte egentligen en ”lägre nivå” som praktisk kan vara innehållet. 

EXEMPEL. Jämför Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (s. 4-29) ”… När det fastställts att 

alla dessa bitar utgör Innehållsdataobjektet för Innehållsinformationen, är Representationsinformationen den Infor-

mation som krävs för att omvandla dem till meningsfull Information. Hur långt denna meningsfullhet ska föras och 

hur långt Representationsnätverket ska föras är lokala frågor för OAIS och dess relaterade Producent- och Konsu-

mentgrupper. 

 

Exempel är en elektronisk fil som innehåller ett dokument från ett ordbehandlingsprogram. Detta binära Dataobjekt 

har ett komplext format som kan betraktas som ett dokument först när det visas med användning av den Associerade 

Representationsinformationen. Vanligen tillhandahålls denna visning av Åtkomstprogramvara, som kan använda in-

tern eller extern Representationsinformation. Innehållsdataobjektet definieras sannolikt som den elektroniska filens 

bitsekvensinnehåll. Representationsinformationen är minst en beskrivning av ordbehandlingsformatet och kan inklu-
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dera Information som bedöms nödvändig för att adekvat förstå innebörden av det visade dokumentet. Om ordbehand-

lingsformatet är proprietärt och om det inte är möjligt att inhämta tillräcklig Representationsinformation, som minst 

tillåter enkel visning, kan det, för att säkerställa Långtidsbevarande, vara nödvändigt att migrera dokumentet till ett 

annat (eventuellt inte proprietärt) format med lättillgänglig Representationsinformation. 

 

Som en variation på exemplet ovan kan det beslutas att den Innehållsinformation som ska bevaras inte är den kompletta 

ordbehandlingsvisningen av dokumentet, utan bara en serie textstycken som kan representeras adekvat av ASCII-

tecken. I det här fallet kan OAIS besluta att extrahera relevanta texttecken och spara dem som en textfil. Innehålls-

dataobjektet skulle sannolikt vara definierat som den bitström dessa tecken utgör. Representationsinformationen skulle 

vara en beskrivning av hur denna bitström tolkas som tecken, tillsammans med eventuell ytterligare Information som 

bedöms nödvändig för att adekvat förstå innebörden av texten.”. 

Avkodningen av det binära formatet kan sedan representera ”fler övre nivåer” av andra format. Till 
exempel, bild eller text. Dessa format kan eventuellt avkodas till en annan representation. Till exem-
pel, om det rör sig om informationsformat. Det bör därför också finnas en ”högsta nivå” för innehållet 
där det tekniska skicket ger en form och funktion som inte längre kan representeras på något annat 
sätt, eller representerar något som inte faller under denna författnings definition av format och där-
med övergår till att vara innehållet; det är alltså en gränsdragning till andra typer av mönster, figurer, 
eller skepnader som av en människa uppfattas meningsfullt eller värdefullt. Det är därför viktigt att 
det är klarlagt vad som ska vara det tekniska skicket och vad som ska vara innehållet vid framställ-
ning. 

EXEMPEL. Ett tekniskt skick kan återges i olika former och funktioner. Ytterst kan alla format som utgör det tekniska 

skicket återges binärt, vanligtvis i hexadecimal och alfanumeriska representationer. 

 
00111100 01110000 00111110 11000011 10000100 01110010 00100000 01100100 01100101 01110100 00100000 01100100 
01100101 01101110 01101110 01100001 00100000 00111100 01100010 00111110 01100110 01101111 01110010 01101101 
00111100 00101111 01100010 00111110 00100000 01110011 01101111 01101101 00100000 01110011 01101011 01100001 
00100000 01110110 01100001 01110010 01100001 00100000 01100010 01100101 01110011 01110100 11000011 10100100 
01101110 01100100 01101001 01100111 00111111 00111100 00101111 01110000 00111110 00001010 

 
3c 70 3e c3 84 72 20 64 65 74 20 64 65 6e 6e 61 20 3c 62 3e 66 6f 72 6d 3c 2f 62 3e 20 73 6f 6d 20 73 6b 61 
20 76 61 72 61 20 62 65 73 74 c3 a4 6e 64 69 67 3f 3c 2f 70 3e 0a 

 

Det binära formatet kan vanligtvis avkodas vidare. 

– Om det binära formatet sammanfaller med en teckenkodning kan det tekniska skicket återge text. 

– Om texten har ett informationsformat kan det möjligtvis avkodas vidare. Till exempel, en syntax i HTML. 

<p>Är det denna <b>form</b> som ska vara beständig?</p> 

– Om informationsformatet renderas till ett HTML -dokument kan bilder bilder och andra informationsresurser in-

hämtas, vars återgivning kan innehålla ytterligare informationsformat. 

Är det denna form som ska vara beständig? 

– Till exempel, tillämpningen av en stilmall. 

¶ Är det denna FORM som ska vara beständig? 

 

Den form och funktion ett innehåll ska ha bestämmer alltså vilket tekniskt skick som ska vara beständigt. 
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Ett tekniskt skick resulterar i en form och funktion som kan ha betydelse för en mottagare. Det tek-
niska skicket av bilder är endast punkter eller ”pixlar” som vid ett visst avstånd får mening för betrak-
taren. Även text är endast ”pixlar” i ett mönster som kan tolkas vara läsbart. Till exempel, en bokstav 
i ett skriftspråk som arabisk, kinesisk, kyrillisk, latin. Denna författning avser särskilt att reglera hur 
det tekniska skicket kan skapa dessa former och funktioner, och hur de kan återges. Det följer att 
om formen och funktionen kan framställas och återges över tid så bör förutsättningarna vara detsam-
ma för att en mottagare ska uppfatta samma innehåll över tid. 

EXEMPEL. Innehållet kan förmedla: 

– En skildring av ett föremål, person, plats. 

– En berättelse, redogörelse. 

– Ett avtal, meddelande, yttrande. 

– Ett binärt talsystem. 

– Ett hexadecimalt värde. 

 

Innehållet kan ta form som: 

– Latinska alfanumeriska tecken. Det vill säga, sådana former som tolkas som ”text”. 

– Ideogram och andra symboler. Till exempel, emoji, interpunktion, piktogram, #@!% och ☺ 🐰  🎼 💾. 

– I ett specifikt teckensnitt, stil och färg. 

– Grafisk disposition, och annan positionering av innehåll. 

– Bilder . 

 

Innehållet kan sedan ha en funktion, och påverkas av funktioner, vilka inte kan exemplifieras i sammanhanget: 

– Digitala signaturer, kryptografiska hashvärden, kontrollsummor. 

– Interaktivitet, effekter och andra reaktioner av programmet vid inmatning. 

– Rörliga bilder. Till exempel, video eller animationer  . 

Ett innehåll har med vissa undantag alltid en form, även om det inte är en avsedd form. En form kan 
dessutom uppstå ”mellan tomrummen”. De undantag som här has i åtanke är sådana där formen är 
”blank” eller ”inget” och det tomma utrymmet inte formger något. 

EXEMPEL. Tecknen å, ä, och ö kan ta form som teckensnitten Arial, Times New Roman, Verdana. Samma tecken 

kan representeras som hexadecimal, men i samma form, C3A5, C3A4, C3B6. Om teckensnittet inte har en glyf för 

tecknen kan formen istället bli �, �, �, eller •, •, •. Detta förutsätter att teckensnittet har eller programmet ger en 

form för en icke-definierad glyf. Annars kan tecknen för formen bli ”tom”, ”blank” eller ”ingen”. Det vill säga, platsen 

som tecknet skulle visas saknar all indikation på att ”något” skulle existerat på den platsen. 
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Avsaknad av form kan jämföras med form som uppstår ”mellan tomrummen”. Kontrolltecken för ny rad \n eller 0x0A, 

tabb \t eller 0x09, blanksteg   eller 0x20 är inte synliga. Dessa kan uppstå när innehåll saknas, men används även för 

att formge innehåll, vilket är särskilt förekommande i diverse informationsformat. 

ÅTERGE 

Definitionen av återgivning är en praktisk definition för att underlätta förståelsen för författningen. Av 
definitionen Teknisk process framgår att elektroniska handlingar är instruktioner i ett dataspråk som 
tolkas i en programkontext och, eller exekveras i en exekveringskontext; rent tekniskt framställs allt-
så det tekniska skicket vid återgivning. Elektroniska handlingar kan ses som ”konfigurationsfiler” som 
matas in i en annan elektronisk handling, programmet, för att åter framställa det tillstånd konfigu-
rationsfilerna är inställda. Det vill säga, det tekniska skicket, och därigenom innehållet. Att använda 
termen framställning i en sådan betydelse kan uppfattas mindre intuitivt vid läsning. Av denna an-
ledning införs istället termen [att] återge. 

3 Kap. Format 

1 § (SPECIFIKATIONER OCH REFERENSIMPLEMENTERINGAR) 

1. BEGRÄNSNINGAR I OMFATTNINGEN AV SPECIFIKATIONER 

Att särskilt uppmärksamma är att föreskrivna specifikationer och referensimplementeringar som upp-
ställs i bilagan till författningen är villkorade. Det vill säga, att de som sådana inte nödvändigtvis är 
tillräckliga för att uppfylla de tekniska kraven. Det kan alltså finnas vissa tekniska krav som gäller 
allmänt eller särskilt för en specifikation. Dessutom gäller begränsningen i 1 kapitlet 4 §. 

Det finns inga allmänna tvingande krav på att en implementatör ska följa kraven i en specifikation 
vid implementering. En implementatör kan själv ha egna anledningar för att följa kraven i en specifi-
kation. Till exempel, ett behov att uppnå interoperabilitet. Det följer motsatsvis att en implementatör 
av andra anledningar kan avvika från en specifikation. Till exempel, för praktiska skäl eller för att 
”låsa in” sina användare. Det är först genom att ålägga rättsliga skyldigheter en implementatör blir 
tvungen att följa kraven i en specifikation. Till exempel, genom ett avtal, eller lag. Denna författning 
kan inte tvinga en implementatör att implementera föreskrivna tekniska krav, vilka är endast refer-
enspunkter för implementatörer att förhålla sig till; om de tekniska kraven inte uppfylls så kan inte 
heller den elektroniska handlingens beständighet förutsättas. 

1.1. Om hänvisningar i specifikationer 

Det framgår av definitionen Specifikation att det är vanligt att en specifikation hänvisar till andra 
handlingar. Det innebär emellertid inte att en handling som hänvisas till av en i denna författning 
föreskriven specifikation nödvändigtvis även uppfyller kraven i denna författning. 

EXEMPEL. Specifikationen för PDF/A-1 hänvisar till bland andra specifikationen för PDF/X-1a som enligt specifi-

kationen för PDF/A-1 är normerande för tillämpningen av PDF/A-1. Det innebär däremot inte att specifikationen för 
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PDF/X-1a uppfyller kraven på beständighet enligt denna författning såvida inte just den specifikationen också före-

skrivs. 

Om en specifikation alltså innehåller hänvisningar till andra handlingar får dessa tillämpas i den ut-
sträckning de uttryckligen anges som nödvändiga för implementeringen av specifikationen, och end-
ast för det syftet. I de fall det förekommer vidarehänvisningar i en handling gäller vad som sägs i 
föregående mening. 

1.2. Om nya versioner, utgåvor av specifikationer 

En specifikation och referensimplementering kan med tiden revideras och nya versioner ges ut. De 
ursprungliga skälen för att föreskriva en specifikation eller referensimplementering kan med tiden 
följaktligen bli mer eller mindre lämpliga för de reviderade versionerna. För denna författning som 
hänvisar till en omfattande mängd specifikationer finns emellertid anledning att åtminstone överväga 
möjligheten att i vissa fall tillåta den senaste versionen av en specifikation eller referensimplemen-
tering. Till exempel, genom att införa en bestämmelse med en lydelse som: 

När det hänvisas till en specifikation eller referensimplementering som inte anges med ett datum, 

en versionsnummer eller liknande identifiering ska den senaste utgåvan gälla. 

Det saknas emellertid rättsligt stöd för att införa en sådan bestämmelse, även i en begränsad om-
fattning. När en författning hänvisar till en specifikation träder den i kraft som en del av författningen. 
En hänvisning måste därför vara exakt, med angivande beteckning och utgåva, annars delegeras i 
praktiken föreskriftsrätten till upphovspersonen av specifikationen. Det kan läsas i Ds (1998:43) om 
Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning, bilaga 5 Användningen av standarder i 
regelarbetet, att (s. 207) 

Om en myndighet genom en hänvisning gör en standard rättsligt bindande, måste hänvisningen 

göras exakt. Som har sagts i avsnitt 4.4.1 Grundlagsbestämmelser medger regeringsformen 

nämligen inte att en myndighet överlåter normgivningskompetens vare sig till ett 

standardiseringsorgan eller till någon annan. Därför är det nödvändigt att myndigheten utformar 

sin hänvisning så att den inte inbegriper de ändringar i standarden som standardiseringsorganet 

kan komma att besluta om längre fram. Man brukar säga att myndigheten måste göra en exakt 

hänvisning till en specifik utgåva av standarden. Med detta menas en hänvisning som klart anger 

vilket dokument som myndigheten hänvisar till. Kravet på en exakt hänvisning gör sig gällande 

oavsett om det är fråga om en exklusiv hänvisning eller om en exemplifierande hänvisning med 

rättsligt bindande karaktär. 

Det ska uppmärksammas att denna begränsning inte tillämpas inom unionsrätten. Unionsrättsliga 
texter kan hänvisa till odaterade standarder.55 Till exempel: 

                                                
55  Europeiska kommissionen (20020904) Methods of referencing standards in legislation with an emphasis on 

European legislation. 
 https://ec.europa.eu/growth/content/methods-referencing-standards-legislation-emphasis-european-legislation-0_sv (20201116) 

https://ec.europa.eu/growth/content/methods-referencing-standards-legislation-emphasis-european-legislation-0_sv
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‒ Kommissionens förordning (EU) nr 1089/201056 (art. 7) hänvisar till ISO 19118, medan i bilaga 2 
till förordningen finns hänvisningar till ISO 639-3, ISO 639-5, ISO 15924, ISO 19111, ISO 19125-
1, ISO 19127, ISO 19156. 

‒ Kommissionens förordning (EG) nr 1205/200857 som i bilagan till förordningen hänvisar till ISO 
639-2, ISO 8601, ISO 19101, ISO 19115, ISO 19119. 

Det faller utanför dessa författningskommentarer att utreda den delegerade normgivningskompeten-
sen från riksdagen till unionen som sedan kan och har överlåtit den till andra. Fråga dels om grunden 
för kommissionen att delegera beslutsrätten vidare till annan, dels om det strider mot svensk grund-
lag. Den senare frågan är delvis besvarad.58 

Som medlem i Europeiska unionen omfattas Sverige också av EU-rätten, som har företräde över 

nationell rätt. Det betyder till exempel att om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-

lagen som gäller. Vid EU-inträdet fick Sverige därför göra ett par justeringar i grundlagarna. 

Bland annat infördes en bestämmelse i regeringsformen som anger att riksdagen kan överlåta 

beslutanderätt till EU så länge som EU har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande det som ges i 

regeringsformen samt i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 

2. OM DE ALLMÄNNA RÅDEN 

2.1. Första stycket 

Det första stycket i det allmänna rådet betonar betydelsen att både verksamheten och den som ska 
utföra en beställning, uppdrag eller annan uppgift som ska uppfylla de tekniska kraven i denna för-
fattning har tillsammans en tydlig och klar uppfattning om vad som krävs för att kunna påvisa att de 
tekniska kraven är uppfyllda. De omnämnda rekvisiten bör därför vara mätbara och inte vara föremål 
för tolkning. Fråga om vad som krävs för att kunna uppfylla de tekniska kraven framkommer av Andra 
stycket. 

2.2. Andra stycket 

Den första och andra meningen i andra stycket berör början respektive slutet på processen att imple-
mentera en specifikation. Processen kan sedan ske och sker troligtvis vanligtvis inom i ett större 
sammanhang. Till exempel, inköp av ett ”ärendehanteringssystem” eller ”system för bevarande”. Här 

                                                
56  Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster. 
 Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20141231 (20201116) 
57  Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 som av den 3 december 2008 om genomförande av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata. 
 Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02008R1205-20081224 (20201116) 
58  Regeringskansliet (datum för publicering 2014-11-04, datum för uppdatering 2015-01-22) Grundlagarna. 
 https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/grundlagar-och-demokratiskt-deltagande/grundlagarna/ (20201116) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20141231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02008R1205-20081224
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/grundlagar-och-demokratiskt-deltagande/grundlagarna/
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kan därför beroende på sammanhanget termen Implementera förekomma i bemärkelsen system-
implementering, programimplementering, och, eller formatimplementering, vilka ska alltså noga håll-
as åtskilda. 

Den första meningen avser att utvärdera om verksamheten själv eller någon annan på uppdrag av 
verksamheten har alla nödvändiga förutsättningar för att ens kunna implementera en specifikation. 
Genom att säkra källunderlaget inrättas ramen för en implementering, vilket kan återanvändas med 
tiden vid andra implementeringar och av andra implementatörer. Till exempel, av en annan leveran-
tör. Det följer att ett sådant källunderlag dels säkrar dokumentation nödvändig för de elektroniska 
handlingarnas beständighet, dels minskar risken med inlåsning till en specifik leverantör. 

Den andra meningen avser vad som kvalificerar en implementering som godkänd. Här avses med 
”referensimplementeringar och metoder för teknisk kontroll” vad som sägs i 2 § samma kapitel. Det 
framgår av de allmänna råden till den bestämmelsen, kommentarerna till dem och till Bilaga 1 Speci-
fikationer och referensimplementeringar och Bilaga 2 Metoder för teknisk kontroll, att de referens-
implementeringar och metoder som denna författning föreskriver för att bekräfta att de tekniska krav-
en i denna författning är uppfyllda varken är fullständiga eller avsedda att vara uttömmande.  

Metoder för att implementera eller kontrollera implementerade format är komplicerat och regleringen 
måste tills vidare kompletteras inkrementellt. De referensimplementeringar och tekniska kontroller 
som föreskrivs blir därför en utgångspunkt, och för de delar som i det enskilda fallet är otydliga kan 
kompletterande kriterier uppställas genom att verksamheten ensam eller tillsammans med den till-
tänkta implementatören i enlighet med denna författning förtydligar vad som ska kvalificera imple-
menteringen och hur detta ska kontrolleras. Detta bör ge verksamheten ett underlag som underlättar 
vid utvärderingen av en implementering, medan de som ska implementera specifikationen får led-
ning om vad de ska förhålla sig till och förväntas uppfylla. 

2 § (REFERENSIMPLEMENTERINGAR OCH TEKNISKA KONT-
ROLLER) 

1. HUR OCH VAD 

Bestämmelsen skiljer mellan (p. 1a) hur en implementering görs, och (p. 1b och 2) vad implemente-
ringen resulterar i. Resultatet av en implementering kan avse (p. 1b) överensstämmelse med kodnin-
gen och kraven i en specifikation, eftersom alternativet är att använda en referensimplementering, 
men avser alltid (p. 2) att handlingens form och funktion blir som avsedd. 

1.1. Första punkten 

Det följer av definitionerna Referensimplementering och Teknisk kontroll att om denna författning 
föreskriver sådana så kan de kvalificera de tekniska kraven som de omfattar. 

Den första delpunkten (1a) kvalificerar elektroniska handlingar som framställs med program som 
föreskrivits vara en referensimplementering, eller program som utvecklats i överenstämmelse med 
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referensimplementeringar. Det ska uppmärksammas att ”program som utvecklats i överensstämmel-
se med referensimplementeringar” kan avse att programmet implementerar format 

‒ på samma sätt som ett annat program som föreskrivs vara en referensimplementering, eller 

‒ med resultat som överensstämmer med sådana referensimplementeringar som är exempelfiler, 
testfiler, exempelfiler. 

Den andra delpunkten (1b) kan kvalificera elektroniska handlingar som redan har framställts. Väljer 
en verksamhet denna typ av metod blir det alltså en fråga om en åtgärd som måste utföras efter 
framställning, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle. 

Som framgår nedan av avsnittet Begränsningar, i praktiken blir det troligtvis en fråga om att kombi-
nera och komplettera referensimplementeringar och metoder för teknisk kontroll för att bedöma om 
framställningen av och framställda elektroniska handlingar uppfyller de tekniska kraven i denna för-
fattning. 

1.2. Andra punkten 

Oavsett vilka tillvägagångssätt som väljs i den första punkten (1) måste den framställda elektroniska 
handlingen få en form och funktion som var avsedd med framställningen. Det framgår av kommen-
tarerna till Teknisk kontroll att även om resultatet av en materiell och formell kontroll ger positiva 
utfall följer det nödvändigtvis inte att den framställda elektroniska handlingen har fått en form och 
funktion som kan förmedla förväntat innehåll. 

Den andra punkten (2) villkorar därför att verksamheten kontrollerar att den resulterade formen och 
funktionen av ett tekniskt skick faktisk möjliggör att de kan ta del av handlingens innehåll. Uppdel-
ningen och skillnaden mellan de två leden ska särskilt uppmärksammas. Till exempel, formen och 
funktionen för en handling med text kräver att alla tecknen i texten har avkodats och alla associerade 
glyfer till tecknen har renderats vilket är en förutsättning för att kunna ta del av innehållet av en 
handling. Det vill säga, i det här exemplet att kunna läsa texten. 

2. BEGRÄNSNINGAR 

Det framgår av bestämmelsens första punkt att förutsättningen för att de tekniska kraven ska vara 
uppfyllda är att varje format som utgör det tekniska skicket implementerats med föreskrivna referens-
implementeringar eller att de kontrollerats med föreskrivna metoder. De referensimplementeringar 
och metoder som denna författning föreskriver är emellertid nödvändigtvis inte fullständiga och inte 
heller avsedda att vara uttömmande. Det uppstår alltså en lucka mellan 

‒ å ena sidan alla format som föreskrivs, och å andra sidan 

‒ alla referensimplementeringar som föreskrivs för att implementera dem, och 

‒ alla metoder som föreskrivs för att kontrollera dem. 
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Vad som menas med att författningen inte är fullständig är att föreskrivna referensimplementeringar 
och metoder vanligtvis endast omfattar en begränsad uppsättning av format. Det betyder, för att 
säkerställa att det tekniska skicket uppfyller kraven i denna författning kan det behövas dels att flera 
referensimplementeringar används, dels att tekniska kontroller innefattar fler än en metod. 

EXEMPEL. De i denna författning föreskrivna metoder för att kontrollera HTML innefattar endast materiella och 

formella kontroller av HTML. Detta förfaller uppenbart, men en handling vars tekniska skick är i HTML kan inkludera 

andra format som bilder och ljud. Det innebär därför att alla länkade eller omslutande handlingar måste kontrolleras 

men med andra metoder, eller framställas med andra tillämpliga referensimplementeringar. 

Att författningen inte är avsedd att vara uttömmande avser faktumet att det för närvarande inte är 
möjligt att reglera alla referensimplementeringar och metoder som är nödvändiga för alla typer av 
tekniska skick. Regleringen måste tills vidare kompletteras inkrementellt, eftersom arbetet med att 
analysera och bedöma lämpligheten av referensimplementeringar för att implementera format eller 
metoder för att kontrollera implementerade format lätt blir komplicerat. Bestämmelsen har därför 
luckor som måste fyllas i vid tillsyn och praxis. 

3. OM DE ALLMÄNNA RÅDEN 

Bestämmelsen uppställer en presumtion om att de tekniska kraven som omfattas av föreskrivna 
referensimplementeringar och metoder för teknisk kontroll är uppfyllda under förutsättning att verk-
samheter använder dessa för att framställa sina elektroniska handlingar respektive kontrollera sina 
framställda elektroniska handlingar. En verksamhet bör därför som huvudregeln endast behöva på-
visa att deras elektroniska handlingar har framställts med föreskrivna referensimplementeringar eller 
att framställda elektroniska handlingar har kontrollerats med föreskrivna metoder. 

Det framgår emellertid av föregående avsnitt att bestämmelsen har vissa Begränsningar som medför 
att det inte finns föreskrivna referensimplementeringar och metoder för alla de specifikationer som 
kan implementeras till ett eller flera format i ett tekniskt skick. En verksamhet kan dessutom behöva 
använda referensimplementeringar och metoder för teknisk kontroll oavsett om de är föreskrivna 
eller inte av andra anledningar. Till exempel, för att framställa eller kontrollera framställda elektroni-
ska handlingar i format som används med stöd av 4 kapitlet 4 §, så kallade svåra fall. 

Det följer att det kan finnas kompletterande tillvägagångssätt för att tillämpa bestämmelsen för att 
en verksamhet ska kunna påvisa att de tekniska kraven är uppfyllda. För dessa fall kan emellertid 
inte en presumtion råda eftersom det rör sig om bedömningar i det enskilda fallet. De allmänna råden 
vägleder därför hur en verksamhet tillsammans med sin arkivmyndighet eller motsvarande ansvarig 
kan komma fram till om framställningen av eller framställda elektroniska handlingar uppfyller de tek-
niska kraven i denna författning. 

Bestämmelsen och dess allmänna råd liknar konstruktionen i 4 kapitlet 4 § men uppmärksamma skillnaden. De svåra 

fallen avser särskilda tekniska krav som denna författning inte reglerar eller inte reglerar i nödvändig omfattning. De 

allmänna råden till denna bestämmelse avser hur tekniska krav kan efterlevas vare sig det rör sig sådana som föreskrivs 

i denna författning eller sådana som används med stöd av 4 kapitlet 4 §. 
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3.1. Första stycket 

Kontroll av form och funktion berörs i definitionen Teknisk kontroll, och föregående avsnitt Hur och 
vad. Den vanligaste metoden för att kontrollera form och funktion är troligtvis genom okulär besikt-
ning. Det vill säga, att med egna ögon granska om innehållet blev som förväntat. En verksamhet bör 
ta fram rutiner för en sådan bedömning dels för att minimera godtyckliga omdömen, dels för att 
bereda förutsättningar för att kunna automatisera förfarandet. Det allmänna rådet ger alltså inte någ-
ra förslag på metoder för kontroll av form och funktion, men istället hur sådana metoder kan utformas. 

Den mest grundläggande metoden bör lämpligen vara att ta fram en lista med kriterier som kan 
”bockas av”. En sådan ”checklista” kan hjälpa bedömaren att fokusera på de delar av en elektronisk 
handling som har särskild betydelse för den avsedda formen och funktionen. Till exempel: 

‒ Att alla tecken är representerade. 

‒ Att bilder representerar avsedda avbildningar. 

‒ Att länkar till andra elektroniska handlingar faktisk leder till avsedda elektroniska handlingar. 

‒ Att text kan kopieras. 

En grundläggande förteckning över krav på elektroniska handlingars form och funktion kan sedan 
utvecklas till en mall eller modell. Denna mall eller modell kan på liknande sätt som referensimple-
menteringar bli en ”referenshandling” för hur framställda elektroniska handlingar ska se ut för att 
bedömas vara korrekt i verksamheten. Till exempel, en PDF eller skärmbildfångst av en webbsida 
vilken alla andra webbsidor ska efterlikna vid en jämförelse. 

En mer avancerad utveckling av mallar och modeller är att framställa flera elektroniska handlingar 
där varje tekniskt skick representerar olika former och funktioner, vilka kan kombineras till sådana 
handlingar verksamheten framställer. 

EXEMPEL. För att testa om ett program framställer elektroniska handlingar med korrekt återgivning av text kan med 

programmet i fråga framställas en elektronisk handling 

1. för varje teckensnitt verksamheten avser använda, 

2. med samtliga alfanumeriska tecken (0-9, a-ö, A-Ö), 

3. och andra specialtecken som kan aktualiseras i verksamheten. Till exempel, matematiska symboler, valutasymbo-

ler, emoji. 

De elektroniska handlingar som resulterar i avsedd form och funktion kan klassificeras som ”sann positiv”, medan 

felaktiga återgivningar kan klassificeras som ”sann negativ”. För att mer utförligt testa tilltänkta program bör sedan 

även ”falska negativ” och ”falska positiv” tas fram. Alla dessa handlingar kan bli ”träningsdata” för att göra automa-

tiska jämförelser. 

3.2. Andra stycket 

Det andra stycket berör dels materiella kontroller, dels formella kontroller. 
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En materiell kontroll avser att de elektroniska handlingar som verksamheten framställer eller har 
framställt är i ett tekniskt skick vars format är ”korrekt” implementerat. Bedömningen av vad som är 
”korrekt” sker utifrån sådana materiella rekvisit som omnämns för materiell kontroll i kommentarerna 
till definitionen Teknisk kontroll. 

Att dokumentera förutsättningar för materiella kontroller bör därför rimligen innebära att fastslå å ena 
sidan hur de program verksamheten använder implementerar eller kontrollerar format, och å andra 
sidan vad som är en korrekt implementering respektive kontroll av formaten. Detta kan bli mer eller 
mindre avancerat beroende på specifikationen ifråga, men det kan inte lämnas utan avseende att 
det kan vara svårt att bedöma dels hur program implementerar eller kontrollerar format, dels vad 
som bör utgöra materiella rekvisit, särskild objektiva sådana. 

Det allmänna rådet är skrivet med följande två antaganden. Det första antagandet är att varje verk-
samhet kan använda program som skiljer sig från andra verksamheter. Det medför en risk att två 
eller fler verksamheter som framställer elektroniska handlingar i ett tekniskt skick med samma format 
ändå resulterar i format som inte har samma kod eftersom verksamheterna använder olika program. 
Med andra ord, det betyder att om risken förverkligas fullt ut kommer frågan om ”korrekt” implemen-
tering eller kontroll att besvaras olika i varje verksamhet. Det andra antagandet är att en verksamhet 
kan använda proprietära program, och om verksamheten dessutom framställer elektroniska hand-
lingar med stöd av 4 kapitlet 4 § finns risk att ett eller flera format i det tekniska skicket är proprietära. 
Med andra ord, det betyder att om risken förverkligas fullt ut kommer ingen verksamhet att kunna 
besvara frågan om hur deras använda program implementerar eller kontrollerar format. 

Frågan blir därför hur en verksamhet i det enskilda fallet ändå kan på ett tillfredsställande sätt påvisa 
att de uppfyller vissa eller alla tillämpliga tekniska krav? Det följer av redogjorda antaganden att 
förutsättningar för materiella kontroller i praktiken bör vara avgränsade till sådana elektroniska hand-
lingar som har framställts med program som förekommer i en specifik verksamhet. Bedömningen 
bör därför utgå från att verksamheten kan påvisa att framställningar och kontroller kan utföras kon-
sekvent med hänsyn till behovet av beständighet, och eventuellt arkivbeständighet. Med andra ord, 
att verksamheten kan kontrollera att de format som verksamheten implementerar med hjälp av sina 
program kan avkodas i funktionellt skick, och eventuellt i ursprungligt skick för den tid som krävs för 
att uppfylla 3 § arkivlagen (jfr 4 kap. 4 §). 

EXEMPEL. En verksamhet bör använda program med öppen källkod för att underlätta möjligheten att påvisa att 

elektroniska handlingar framställs och kan kontrolleras konsekvent. En verksamhet kan emellertid tillsammans med 

sin arkivmyndighet eller motsvarande ansvarig komma fram till andra förutsättningar som kan dokumenteras för att 

konsekvent framställa och kontrollera elektroniska handlingar. 

 

För vissa program vars källkod är otillgänglig kan istället föras en detaljerad dokumentation av dels programmen, dels 

den tekniska miljön. Till exempel, för båda delarna kan det avse versionsnummer, kompileringsversion (eng. build), 

kända programfel. Det senare kan även innefatta programbibliotek. Syftet är att medan programmet tillsammans med 

den tekniska miljön blir en ”svart låda” så bör det vara möjligt att konsekvent få samma resultat om exakt samma 

”svarta låda” används. 

Alla bedömningar för det enskilda fallet gäller givetvis endast i det enskilda fallet. Att förutsättningar-
na för materiella kontroller har ansetts vara uppfyllda för en verksamhet betyder inte att samma 
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förutsättningar gäller för en annan verksamhet. En ny bedömning måste alltså göras för varje enskilt 
fall. Det minimala kravet för att analogvis tillämpa samma förutsättningar för flera verksamheter bör 
lämpligen vara att det rör sig om åtminstone samma förutsättningar och omständigheter. Till exem-
pel, att exakt samma program och tekniska miljö används för att framställa eller kontrollera samma 
typer av elektroniska handlingar. Anledningen är att även små variationer i program och den tekniska 
miljön kan få stora konsekvenser vid framställningen och återgivningen av elektroniska handlingar. 

Riksarkivet kan vid framtida översyn av denna författning se över verksamheternas dokumentation och antingen här-

ledda gemensamma materiella rekvisit, eller ansluta sig till sådana som tagits fram inom en verksamhet som särskilt 

investerat i implementeringen och, eller kontrollen av en specifikation. 

En formell kontroll avser att de elektroniska handlingar som verksamheten framställer eller har fram-
ställt är i ett tekniskt skick som uppfyller kraven i tillämpliga specifikationer. Bedömningen sker utifrån 
sådana formella rekvisit som omnämns för formell kontroll i kommentarerna till definitionen Teknisk 
kontroll. 

Att dokumentera förutsättningar för formella kontroller bör därför rimligen innebära 

‒ dels att rätt teknisk metadata är angivet för varje format, 

‒ dels att endast tillåtna tekniska egenskaper har implementerats, 

‒ dels att eventuella tolkningar, otydligheter och vägval i tillämpliga specifikationer är klarlagda, 
förklarade och motiverade. 

 
Ett problem inom tillämpningsområdet är att alla olika val som kan göras av alla olika aktörer, vilket medför att det är 

svårt att uppnå interoperabilitet även om all kod är ”perfekt”. På samma sätt som med materiella kontroller kan därför 

en systematisk dokumentation över formella rekvisit bereda underlag dels för normering, dels för utvecklingen av ma-

teriel och metoder. 

En specifikation utgörs förenklat av ett antal krav på en eller flera tekniska egenskaper. Alla kraven 
i specifikationen uttrycks genom ett eller flera "ska", "får", "får inte", "bör", "bör inte", eller motsvaran-
de terminologi. 

EXEMPEL. Rekommenderad terminologi för RFC återfinns i: 

– RFC 2119 Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels (BEST CURRENT PRACTICE) 

– RFC 8174 Ambiguity of Uppercase vs Lowercase in RFC 2119 Key Words (BEST CURRENT PRACTICE) 

– RFC 6919 Further Key Words for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels (EXPERIMENTAL) 

En implementering kan sedan aktualisera alla eller endast vissa av kraven i en specifikation, eller 
helt andra krav beroende på implementatör och slutanvändare. För varje program och enskilt fall 
kan därför en mängd kombinationer uppstå av en implementering. Det är just dessa kombinationer 
av möjligheter som bidrar till problem inom tillämpningsområdet. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 202 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

Under vissa omständigheter kan dessutom implementerade krav i en specifikation inte förändras, vilket resulterar i 

Ossifikation. För närvarande beskrivs och förklaras begreppet endast i konsekvensutredningen till denna författning. Se 

vidare däri. 

 

EXEMPEL. En förenklad översikt av några tekniska egenskaper i PDF/A-1, dels i relation till verksamhetens behov 

och krav, dels om programmen verksamheten använder faktiskt implementerar eller inte implementerar de tekniska 

egenskaperna. 

Teknisk egenskap Krav i specifikationen Verksamhetens behov och krav Implementerat? 

Digitala signaturer Får Behöver inte Nej 

Logisk struktur Ska Behöver Ja 

Hög finkornighet av hierar-

kisk struktur 

Bör Behöver Nej 

JPEG2000 (JPX-baseline) Nämns inte Behöver Ja 

Teckensnitt (omslutning) Ska Behöver Nej 

Video och ljud Får inte Behöver Ja 

Unicode Bör Behöver Nej 

XMP Bör Behöver inte Ja 

3.3. Tredje stycket 

Det tredje stycket uppmanar verksamheter att utföra en Policykontroll. En policykontroll liknar form-
ella kontroller och kontroller av form och funktion men fyller ett annat syfte. Till skillnad från formella 
kontroller utgår policykontroll från subjektiva kriterier, och till skillnad från kontroller av form och 
funktion avser policykontroll dels användningen och hanteringen av det tekniska skicket, dels själva 
innehållet i handlingen. Uppmärksamma skillnaderna från 

‒ materiella och formella kontroller, vilka avser att det tekniska skicket ger förutsättningar för att 
kunna använda och hantera den elektroniska handlingen, 

‒ kontroller av form och funktion, vilka avser att den resulterade formen och funktionen av det tek-
niska skicket förmedlar avsett innehåll. 

Det följer att denna författning inte kan kräva att en verksamhet utför en policykontroll, även om det 
är en teknisk kontroll, eftersom de krav som ska vara uppfyllda är sådana som dels avser användnin-
gen och hanteringen, dels innehållet av en elektronisk handling. Kriterierna för en policykontroll be-
stäms av verksamhetens behov och krav, däribland 3 § arkivlagen. Dessa behov och krav bestäm-
mer dels hur en verksamhet använder eller inte använder tekniska egenskaper och funktionaliteter i 
ett tekniskt skick, dels vad som är innehållet och hur det ska utformas. Till exempel, verksamheten 
kontrollerar att: 

‒ Uppmanande krav eller annars otydliga delar i en specifikation får eller inte får implementeras, 
eller ska implementeras enligt verksamhetens tolkning. 

‒ Tekniska egenskaper som ska användas har använts, eller som inte får användas inte förekom-
mer. Till exempel, bilder, digitala signaturer, text, video. 
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‒ Uppgifter i metadata är ifyllda, eller angivna värden i fält är inom tillåtna spännvidd. 

‒ Innehållet följer verksamhetens grafiska profil, och texter följer verksamhetens skriv- och språk-
konventioner. 

Det följer att av väsentlig betydelse är att dokumentera när och på vilket sätt en verksamhet vid 
användning och hantering avviker från de tekniska kraven i denna författning, och varför. 

EXEMPEL. En förenklad översikt av skillnaden mellan policykontroll och kontroll av form och funktion. 

Avseende Verksamhetens 

behov och krav 

Resultatet i 

ett fall 

Policykontroll Kontroll av form och 

funktion 

Angivande 

av namn 

Endast svenska 

tecken i UTF-8. 
B�nj�m�n  Stämmer tekniskt. Det vill säga, 

kodningen är materiellt UTF-8. 

Glyfer återges inte. Det 

vill säga, ett visuellt fel. 

Siffror Anges med högst 

2 decimal i UTF-

8, och i svart färg. 

3.14 Kodningen är korrekt, men  fel-

aktig stilmall verkar användas. 

Det vill säga, färgen är inte svart. 

Färgen återges korrekt. 

Det vill säga, ”rött”. 

4 kap. Tekniska krav för olika fall 
Kapitlet reglerar tillämpningen av författningens tekniska krav, vilka återfinns i bilagorna till denna 
författning. 

1 § (TYPER AV TEKNISKA KRAV) 

1. OBLIGATORISKA, FAKULTATIVA OCH UPPMANANDE KRAV 

De tekniska kraven som anges i kolumn krav till bilagorna, och endast när de anges där, ska tolkas 
som i Tabell 28. 

Tabell 28 Redogörelse för innebörden av obligatorisk (ska, ska inte eller får inte), fakultativ (får, kan), och uppmaning (bör, 

bör inte). 

Krav Innebörd 

Ska Det tekniska kravet för ett tekniskt skick måste uppfyllas. 

Får Signalerar vilka tekniska val är tillåtna. Allt som inte uttryckligen anges som tillåtet är implicit 
förbudet. 

Får inte Eftersom allt som inte anges är implicit förbjudet signaleras här ett uttryckligt förbud, vilket 
måste tolkas strikt. 

Bör Ett obligatoriskt krav om inte det finns sakliga skäl att avvika i det enskilda fallet. 

Bör inte Ett obligatoriskt förbud om det finns sakliga skäl att avvika i det enskilda fallet. 
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2. ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA KRAV FÖR OLIKA FALL 

Författningen skiljer mellan allmänna och särskilda krav, där särskilda krav föreskrivs för generella 
och speciella fall. 

 

Figur 10 Visuell representation över fördelningen av författningens tekniska krav. 

Allmänna krav ställer övergripande tekniska krav på vad det tekniska skicket ska uppfylla vid fram-
ställning av en elektronisk handling. De allmänna kraven gäller alltid för alla tillämpliga fall. Det vill 
säga, för alla olika fall. Det kan sedan uppställas särskilda tekniska krav för ett tekniskt skick. De 
särskilda kraven på det tekniska skicket kan sedan behöva uppfyllas generellt eller endast i speciella 
fall. 

Alla krav som ställs i denna bilaga är ackumulerande. Det vill säga, om en framställning av en elek-
tronisk handling omfattas av två eller fler tekniska krav så ska alla dessa krav tillämpas. Bilagan bör 
därför läsas stegvis för att samla alla kraven i ett nedstigande led. Med andra ord, läsaren bör först 
gå igenom alla allmänna krav, sedan för varje särskilt krav som aktualiseras tillämpa generella fall, 
och sedan speciella fall. Ett annat sätt att uttrycka proceduren är att kraven avgränsas från allmänna 
till särskilda krav, och från generella till speciella fall. De krav som inte är tillämpliga filtreras bort. 

I praktiken kan emellertid allmänna och särskilda krav för generella och speciella fall behöva läsas 
växelvis. Till exempel, att allmänna krav på teknisk metadata kan aktualiseras i alla fall bör nästan 
alltid vara givet. Det kan sedan vara nödvändigt att komma tillbaka till övriga allmänna krav när det 
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generella eller speciella fallet är närmare bestämt. Till exempel, det kan vara lättare att förstå allmän-
na krav om komprimering när det är först bestämt vilket filformat och bildkomprimering som ska 
användas. 

2.1. Om strukturen för särskilda krav för speciella fall 

Av definitionen Format framgår att det inte är lämpligt att försöka kategorisera format; alla försök att 
hierarkiskt organisera format kommer att brista i ett eller annat avseende. En och samma tekniska 
metod kan användas för att skapa ett eller annat tekniskt skick. Det närmast lämpliga tillvägagångs-
sättet skulle därför möjligtvis vara att kategorisera formaten efter detaljerade tekniska egenskaper 
och tekniska processer. Till exempel, bildkodning, ljudkodning, teckenkodning, videokodning. Dessa 
skulle sedan kunna kopplas till former och funktioner som kan representera ett innehåll. Till exempel, 
bitmap och vektor för att representera animationer, bilder, text, video. Denna struktur skulle troligtvis 
lämpa sig för en, kanske två av målgrupperna som denna författning riktar sig mot, men inte alla. 

Ett mer pedagogiskt upplägg skulle vara att koppla handlingstyper eller handlingsslag till lämpliga 
format. Problemet är att en sådan struktur kan vara svår att få användarvänlig eller praktisk, både 
för målgruppen och för förvaltningen av författningen. Handlingar som kan tillkomma hos myndighet-
er är av sådan varierande art, och kan rubriceras godtyckligt eller efter utmärkande drag i handling-
en, och behöver inte heller nödvändigtvis spegla innehållet i handlingen rättsligt eller faktiskt. Till 
exempel, en handling som avser att vara ett avtal men som innehållsmässigt inte uppfyller rekvisiten 
för ett rättsligt giltigt avtal. 

EXEMPEL. Av handlingar som kan uppstå hos en verksamhet följer här en enkel icke-uttömmande lista över möj-

liga rubriceringar, vilka inte heller innefattar alla möjliga kombinationer. Till exempel, avtalsstrategi, inspektionsytt-

rande, eller rapportunderlag. 

– Agenda 

– Anbud 

– Annons 

– Anmälan 

– Ansökan 

– Arkivredovisning 

– Avropsförfrågan 

– Avropssvar 

– Avtal 

– Begäran 

– Bekräftelse 

– Beslut 

– Certifikat 

– Dagordning 

– Deltagarförteckning 

– Dokumentation 

– Förslag 

– Förfrågan 

– Förfrågningsunderlag 

– Förordnande 

– Förstudie 

– Förteckning 

– Hemställan 

– Inbjudan 

– Inspektion 

– Instruktion 

– Kallelse 

– Kommunikationsplan 

– Kravspecifikation 

– Manual 

– Meddelande 

– Minnesanteckningar 

– Nominering 

– Offert 

– Plan 

– Program 

– Projektbeskrivning 

– Projektplan 

– Protokoll 

– Redovisning 

– Regleringsbrev 

– Reklam 

– Remiss 

– Remissvar 

– Resultat 

– Revisionsplan 

– Rapport 

– Sammanställning 

– Svar 

– Samråd 

– Samrådsyttrande 

– Strategi 

– Tillstånd 

– Tillsynsformulär 

– Tillsynsbesök 

– Trycklov 

– Underlag 

– Uppföljning 

– Uppsägning 

– Utvärdering 

– Verifikationer 

– Verksamhetscheck 

– Yttrande 

– Ärendeförteckning 

– Överenskommelse 

Den struktur som författningen till slut har fått försöker balansera praktisk användbarhet, pedagogisk 
upplägg, teknisk korrekthet och behovet att göra framtida revideringar. De övergripande katego-
rierna valdes i första hand utifrån de troligtvis vanligaste former och funktioner information uppfattas 
som av människor; audiellt och visuellt. Mer praktiska termer för sådana representationer är bild, 
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ljud, rörlig bild och video, och text. Denna kategori kompletteras sedan med ett antal andra kategorier 
som är mindre knutet till mänskliga uppfattningar och mer till tekniska metoder och funktionaliteter. 
En sådan kategori är databaser och datauppsättningar som i sig egentligen är en delmängd av en 
annan kategori; organisering och sammanställning av sådana elektroniska handlingar som övriga 
kategorier räknar upp. En annan kategori avser underskrifter, stämplar, förseglingar och andra hash- 
och kryptografiska funktioner vars form kan komma till uttryck som bland annat bild eller text, och 
sammansättas och organiseras som andra elektroniska handlingar. Alla dessa kategorier har be-
dömts representera en tillräcklig unik form och funktion för att särskiljas till egna kategorier. 

För alla olika fall som sedan kan aktualiseras för varje särskild kategori kan dessa vara antingen 
generella eller speciella fall. Gränsdragningen mellan generella och speciella fall kan vara svår att 
dra, men avgränsningen av speciella fall från generella fall kan bedömas utifrån dels antalet tekniska 
krav som omfattar ett fall, dels betydelsen av de tekniska kraven för ett fall. Den första bedömnings-
grunden kan sammanfattas som en enkel tumregel; ju fler tekniska krav som avser en och samma 
typ av handling desto mer talar det för att särskilja kraven till ett speciellt fall. Det andra kriteriet är 
något svårare att förenkla eftersom det är i slutändan fråga om en värdering. Här kan typen av tek-
niska krav vara ledande, men av betydelse bör vara att handlingstypens praktiska användning inte 
riktigt omfattas av generella fall eller att den behöver regleras speciellt. Till exempel, vid bildfångst, 
eller som kalkylblad, kontorsdokument, webbsida. 

4 § (TEKNISKA KRAV VID SVÅRA FALL) 

1. TEKNISKA KRAV FÖR FALL SOM INTE ÄR SÄRSKILT REGLERADE 

Författningen är konstruerad att uttryckligen reglera allmänna och särskilda krav för generella och 
speciella fall. Det är emellertid inte givet att en sådan konstruktion ändå blir uttömmande för det 
omfattande tillämpningsområde författningen reglerar. Det kan därför uppstå situationer där 

‒ ett tekniskt skick tillsynes inte korresponderar mot något särskilt tekniskt krav, 

‒ eller det finns särskilda krav som kan tillämpas men ett tekniskt skick faller utanför generella och 
speciella fall, eller 

‒ det finns särskilda krav som kan tillämpas och ett tekniskt skick faller helt eller delvis innanför 
generella fall men är fortfarande ett tillräckligt speciellt fall som helt eller delvis inte är liknande 
uppräknade speciella fall. 

En verksamhet måste trots allt detta enligt arkivlagen fortfarande använda materiel och metoder som 
är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet för att framställa sina elektroniska handlin-
gar. Bestämmelsen i 4 kapitlet 4 är därför inte ett uttryck för en undantagsregel – Riksarkivet har 
inget bemyndigande att utfärda undantag till arkivlagen, och det går inte att göra avsteg från de 
tekniska kraven som i övrigt gäller enligt denna författning. Frågan är istället hur en verksamhet kan 
bedöma lämpligheten av materiel och metoder för fall som inte närmare regleras av denna författning 
så att de ändå kan framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet. Det 
vill säga, för att använda och hantera handlingarna i funktionellt skick och eventuellt i ursprungligt 
skick över tid. Benämningen svåra fall understryker alltså svårigheten att bedöma dels om bestäm-
melsen kan tillämpas, dels hur bestämmelsen kan tillämpas i ett enskilt fall. 
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Det måste åter betonas. Denna bestämmelse om svåra fall är inte en undantagsbestämmelse, och 
reglerar endast vad som händer när en verksamhet i extraordinära fall inte kan tillämpa några särskil-
da tekniska krav. I värsta fall är bestämmelsen en säkerhetsventil, i bästa fall en möjlighet till att 
använda en tillfällig lösning. Exempel på det förra är tillkomsten av nya tekniska metoder som har 
väsentlig betydelse för en verksamhet, men som inte för olika anledningar inte hunnit regleras i för-
fattningen. Exempel på det senare är att det inte finns några lämplig materiel och metoder i nuläget 
för att framställa elektroniska handlingar. 

Om denna bestämmelse ska tillämpas så måste det större sammanhang som författningen verkar 
inom förstås. Av de allmänna råden till 1 kapitlet 2 § framkommer att: 

Denna författning reglerar endast den elektroniska handlingens beständighet vilket är en 

grundförutsättning för att en elektronisk handling ska vara beständig och vara eller ha 

förutsättningar för att bli arkivbeständig när den blir allmän. 

De krav som ställs i denna författning är därför inte nödvändigtvis i sig tillräckliga för att 

uppfylla verksamhetens behov och krav för sina elektroniska handlingar, däribland 3 § 

arkivlagen. Av denna anledning bör en verksamhet välja sina materiel och metoder utifrån de 

föreskrifter, beslut, riktlinjer och andra anvisningar som utfärdas av den arkivmyndighet eller 

motsvarande ansvarig som verksamheten lyder under för att närmare styra och vägleda hur en 

verksamhet efterlever arkivlagen och upprätthåller en god offentlighetsstruktur, särskilt gällande 

– arkivbildning och arkivvård, 

– vilka materiel och metoder som ska användas i enskilda fall, 

– det tekniska skicket av allmänna handlingar som ska överlämnas till arkivmyndigheten, eller 

annan med motsvarande ansvar. 

Elektroniska handlingar som vid framställning endast uppfyller vissa tekniska krav i författningen och 
lämnar andra aspekter i ovisshet lägger en svag grund för vad som krävs för bevarande. Kostnader 
för att säkerställa den elektroniska handlingens beständighet flyttas från sådana tekniska materiel 
och metoder som bedömts vara lämpliga vid framställning till sådana åtgärder som krävs för att 
kunna fortsätta använda och hantera den elektroniska handlingen beständigt. Med andra ord, ju 
mindre lämpliga materiel och metoder som används desto mer skiftar fokus på de kompletterande 
och understödjande åtgärder som verksamheten måste vidta för att säkerställa beständigheten. 

En avvikelse från kraven från denna författning ska därför alltid beakta att avvikelser grundar sig i 
den egna verksamhetens förutsättningar och omständigheter, och att andra verksamheter inte nöd-
vändigtvis har samma förutsättningar och omständigheter. Det följer att en verksamhet som avviker 
från denna författning måste fortfarande förhålla sig till att andra verksamheter utgår från kraven i 
denna författning. 

Jämför Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (s. 4-25) ”Eftersom Åtkomstprogramvara inne-

fattar en del förståelse av Representationsinformationen, kan vissa Arkiv försöka använda Åtkomstprogramvaran som 

substitut för fullständig Representationsinformation. Källkod för Åtkomstprogramvara, som innefattar åtminstone parti-
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ell förståelse av den Associerade Representationsinformationen, kan användas som dokumentation för att uttrycka såd-

an Representationsinformation. Ett problem med detta angreppssätt är att den önskade Representationsinformationen 

kanske inte är tydligt identifierbar, eftersom den kan vara blandad med olika algoritmer för bearbetning och visning, 

och kan vara ofullständig, eftersom koden förutsätter en underliggande driftmiljö. Det kan vara svårt att utifrån prog-

ramvarukoden avgöra vilken Representationsinformation som saknas. Användning av exekverbar Åtkomstprogram-

vara, utan källkod, som kan förekomma med proprietära format, utgör en betydligt större risk för Informationsförlust, 

eftersom det är svårare att upprätthålla en driftmiljö för programvara än att migrera dokumentation över tid. Aktiv 

forskning pågår rörande praktisk användning av emuleringsteknik för bevarande av fungerande programvara. Detta är 

en viktig fråga för dem som vill bevara utseende och känsla för Informationsåtkomst. … ”. 

 

Se även (s. 5-14) ”Om Åtkomstprogramvaran är ett proprietärt paket, som använts brett och är kommersiellt tillgängligt, 

är det sannolikt att det finns en kommersiellt tillgänglig brygga (dvs. programvara för konvertering) som transformerar 

de aktuella Innehållsdataobjekten till andra former som, när de används av den nya Åtkomstprogramvaran, har liknande 

utseende och känsla. Detta skulle vara en migrering av typ Transformering, som sannolikt är Icke-reversibel. Om inget 

kommersiellt alternativ hittas kan OAIS ge ägaren av den ursprungliga Åtkomstprogramvaran i uppdrag att utveckla 

och tillhandahålla källkod för ett förenklat verktyg, som kan läsa men inte modifiera instanser av Data som skrivits i 

formatet. Även detta skulle vara en migrering av typ Transformering, eftersom programvaran som tillhandahåller stora 

delar av Representationsinformationen ändrats. Detta angreppssätt kanske inte är användbart, på grund av kostnader 

eller juridiska aspekter. I samtliga dessa fall måste OAIS etablera mekanismer för att verifiera att ingen bevarad 

Information har gått förlorad. Detta förutsätter att kriterier har fastställts för att tydligt definiera vad som utgör 

Innehållsinformation, enligt diskussionen i avsnitt 6. Dessutom måste OAIS undersöka problemen med att säkerställa 

att den nya Åtkomstprogramvaran är tillgänglig för den Identifierade målgruppen.”. 

1.1. Enkla och svåra fall 

Vid tillämpningen av författningen kan de allmänna och särskilda tekniska kraven vara tillräckligt 
självklara för att framställa elektroniska handlingar i ett lämpligt tekniskt skick. Dessa enkla fall står 
alltså i motsats till de så kallade svåra fallen som följer när det tekniska skicket inte med samma 
enkelhet kan passas in i författningens uppräknade fall. Svåra fall kräver en förståelse för 

‒ dels den elektroniska handlingens funktionella skick, dess typ och värde, 

‒ dels den elektroniska handlingens beständighet, vilket kan sammanfattas vara tekniska egenska-
per definierade i specifikationer som implementeras till ett format som kan kontrolleras tekniskt. 

Svåra fall saknar per definition inte nyanser, och en skillnad kan göras mellan sådana tolkningar 
som leder till slutsatsen att det tekniska skicket faller under de befintliga särskilda tekniska kraven, 
och sådana tolkningar som inte kan dra någon annan slutsats än att det rör sig om helt olika fall. I 
Tabell 29 beskrivs de tre situationer som berördes i inledningen av avsnittet till kommentarerna till 
denna bestämmelse. 

Tabell 29 Tre slutsatser vid resonerande om materiel och metoder överlappar med befintliga särskilda tekniska krav och 

tillämpliga generella och speciella fall, och om det gör det, att det ändå kan röra sig om ett säreget fall som inte omfattas 
av tillämpliga krav för fallen. 

Slutsats Beskrivning 

Inga särskilda krav En genomläsning av särskilda krav signalerar ingen uppenbar relation till det fall 
som har aktualiserats. Det vill säga, den avsedda elektroniska handlingen har inte 
en form och funktion som omfattas av de särskilda kraven. Till exempel för närvar-
ande finns inga kategorier för blockkedja, datorspel, multimedia. 
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Slutsats Beskrivning 

Inga liknande fall En genomläsning av generella och speciella fall signalerar ingen uppenbar rela-
tion till det fall som aktualiserats för den elektroniska handlingen. Till exempel för 
närvarande finns inga fall för arkitektonisk data, forskningsdata, register, statistik. 

Lika eller liknande fall 
men andra behov 

Det finns fall som är lika eller liknande, men verksamheten har andra behov och 
krav. Det vill säga, det rör sig om ett speciellt fall. Till exempel, e-post men inte 
SMS. 

Att komma fram till någon av de tre slutsatserna i Tabell 29 kräver ett utförligt resonemang, eftersom 
Att tolka svåra fall ställer höga krav, och kan lätt missbrukas avsiktligt eller oaktsamt. Denna bedöm-
ning tillfaller varje verksamhet och kan vara mer eller mindre djupgående men bör alltid dokumente-
ras. Till exempel, i en gallringsutredning eller strategi för bevarande. Vid tvivel bör verksamheten 
rådgöra med sin arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar. 

1.2. Arbetsutkast och andra mellanled 

Det har redan berörts i kommentarerna till tillämpningsområdet för denna författning att: 

1. Elektroniska handlingar är beständiga om de förblir i funktionellt skick. Det vill säga, handlingarna 
kan användas och hanteras för verksamhetens ändamål. 

2. Elektroniska handlingar är arkivbeständiga om deras funktionella skick vid fortsatt användning 
och hantering förblir i ursprungligt skick. 

En verksamhet kan därför framställa elektroniska handlingar för att användas och hanteras som ett 
arbetsutkast eller mellanled fram tills den slutliga framställningen. Det betyder emellertid inte att 
dessa tillfälliga mellanled som framställs kan avvika helt från denna författning. I den utsträckning 
det är möjligt ska de tekniska kraven i denna författning vara uppfyllda; denna gränsdragning per 
definition blir ett svårt fall. Till exempel, även om en elektronisk handling endast är avsedd att använ-
das och hanteras internt kan det alltid uppstå ett behov att utbyta den med annan verksamhet eller 
allmänheten. En enkel tumregel är att ju större risk att ändamålen kan förändras under användningen 
och hanteringen av handlingen eller att handlingen kan bli allmän i och med användningen och han-
teringen desto mer bör en verksamhet förhålla sig till denna författning. 

EXEMPEL. En verksamhet använder ett proprietärt kontorsdokument för att framställa sina elektroniska handlingar. 

Dessa elektroniska handlingar kan med tiden inte användas och hanteras som avsett eftersom nya programuppdaterin-

gar förändrar återgivningen av innehållet. Om verksamheten har genomtänkta arbetsrutiner och -flöden som med hög 

tillförlitlighet säkerställer att de framställda elektroniska handlingarna inte ska utbytas med andra system inom en 

begränsad tid så kan handlingarna vara beständiga. Om däremot de elektroniska handlingarna blir eller kan bli all-

männa, och behöver utbytas eller annars användas på ett annat sätt så bör de elektroniska handlingarna inte avvika från 

de tekniska kraven i denna författning. 

1.3. Att tolka svåra fall 

Det finns tre övergripande tolkningar som kan göras innan det kan övervägas att det rör sig om ett 
helt annat [svårt] fall. Utgångspunkten för tolkningarna är att det är bestämt 
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1. vilket tekniskt skick 

2. som ska användas och hanteras 

3. för vilken begränsad tid eller för all framtid. 

Den första typen av tolkning är att resonera om det fall som uppstått kan underordnas samma eller 
en liknande mening som avses med uppräknade krav och fall i författningen. Det vill säga, om inte 
innebörden av de begrepp och termer som aktualiseras egentligen avser samma sak men använder 
olika benämningar eller beskrivningar. Till exempel, det kan vara mer eller mindre uppenbart att 
”CAD-ritning” faller under ”tekniska ritningar”, eller ”Gif-animationer” faller under rörlig bild. Det finns 
två källor att använda vid dessa typer av tolkningar. Det ena är denna författning och dess källunder-
lag. Till exempel, författningskommentarerna och utgivna vägledningar. Den andra är källunderlaget 
som härrör från den typ av elektroniska handlingar som ska framställas. Till exempel, vad som anses 
utmärka en ”CAD-ritning”. 

Den andra typen av tolkning är liknande den semantiska jämförelsen i föregående stycke, men här 
rör det sig semantiskt om två helt skilda begrepp och termer, men vilka kan ha liknande förutsättnin-
gar för bevarande. Det vill säga, att samma konsekvenser kan falla ut om kraven tillämpas för båda 
typer av elektroniska handlingar. Av denna anledning går det att analogvis tillämpa de tekniska kra-
ven på det aktuella fallet. I dessa fall är emellertid förståelsen för de relevanta tekniska detaljerna i 
det aktualiserade fallet och de tekniska kraven av avgörande betydelse. 

EXEMPEL. PDF/A-1 -2 -3 är endast specifikationer för begränsningar och krav på dessa inskränkningar i specifika-

tionen för PDF. En verksamhet som har ett program för att framställa en elektronisk handling i PDF, men inte PDF/A, 

kan med rätt inställningar självmant tillämpa alla begränsningar och kraven som specificeras av PDF/A. Om de tekni-

ska kraven kan uppfyllas för den handling som avses vara beständig, vilket kan bekräftas med tekniska kontroller, är 

det alltså möjligt att de tekniska kraven i vart fall till en viss utsträckning kan uppfyllas. 

Den sista typen av tolkning inskränker eller utökar tillämpningen av reglerade tekniska krav där mell-
anskillnaden får säkerställas genom verksamhetens rutiner för elektronisk arkivering, strategi för 
bevarande, och liknande. 

EXEMPEL. En verksamhet kan behöva acceptera video i en elektronisk handling som i övrigt framställs som PDF/A-

1. En annan verksamhet kan inte omsluta teckensnitten i PDF/A på grund av licenser.59 I båda fallen kan avvikelserna 

dokumenteras och rutiner införas för användningen och hanteringen av elektroniska handlingar med hänsyn till behovet 

av beständighet och eventuellt arkivbeständighet. 

1.4. Andra materiel och metoder är nödvändiga 

Endast om samtliga tolkningar för Att tolka svåra fall har uttömts kan en verksamhet överväga helt 
andra specifikationer och implementeringar med ansvar att säkerställa deras användning och han-
tering över tid. Ett av tre tänkbara fall som kan hamna här är sådana där verksamheten är bunden 

                                                
59  Till exempel, se (s. 83-84) Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport (2016:2). 
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till materiel och metoder på grund av lagkrav, eller specifika domänområden där ett begränsat utbud 
av alternativ finns och inga anpassningar är möjligt. 

EXEMPEL. I nuläget kan en verksamhet ha ett behov av att använda graf-, objekt- eller relationsdatabaser dels med 

specifika frågespråk eller funktionaliteter, dels som kan hantera många fristående och samtidiga användare. För närvar-

ande omfattar de tekniska kraven endast SQLite, vilket är lämpligt för många fall men inte generellt för alla nämnda 

fall i exemplet. För andra databastyper finns både mer eller mindre öppna alternativ att välja, och det finns inget som 

hindrar att en eller flera av dem så småningom blir en del av de tekniska kraven. Det rör sig emellertid om fall där det 

finns en mängd speciella behov med anpassade lösningar att det kan vara svårt att komma fram till databaser som är 

generellt lämpliga för hela offentlig sektor, och det kan därför ta tid innan andra typer av databaser tas med i författ-

ningen. 

 

Det betyder att verksamheter som behöver använda sådana typer av databaser kommer att framställa elektroniska hand-

lingar, vilka blir allmänna i princip när databasen uppdateras, som inte är arkivbeständiga. Enligt 4 kapitlet 4 § är en 

förutsättning för att verksamheter ska kunna använda sådana typer av databaser att de har säkerställt att handlingen 

kan användas och hanteras över tid med hänsyn till behovet av beständighet i allmänhet och arkivbeständighet i synner-

het. Det är det senare som är problematiskt, till skillnad från det förra, varför verksamheten bör ha varit i samråd med 

arkivmyndigheten om hur de ska gå tillväga om databasen ska bevaras för all framtid, och inte gallras. 

 

Det tillfaller arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar att bedöma vad som ska gälla i det enskilda fallet. 

Exempel på två tillvägagångssätt som kan aktualiseras är att verksamheten får planera för fall handlingar kan bli all-

männa och ska bevaras för all framtid att antingen 

– konvertera till mer lämpliga former och funktioner med minimal informationsförlust, men vilket kommer innebära 

gallring, varför stöd i lag krävs, eller 

– kostnadsmässigt ersätta arkivmyndigheten för att etablera den tekniska och mänskliga infrastrukturen som krävs 

för att använda och hantera handlingarna i ursprungligt skick. 

Det ska uppmärksammas att informationen i databaser fortfarande kan uppfylla de tekniska kraven. Till exempel, för 

text gäller UTF-8, bilder PNG eller SVG. Detta kan begränsa informationsförlusterna till endast en förlust av möjlighet-

er att sammanställa eller presentera innehållet ur databasen. 

Det andra tänkbara fallet är en ny teknisk utveckling med resultat att handlingar framställs hos verk-
samheten med materiel och metoder som kodar, avkodar och lagrar information som ytterst inte är 
binärt. Till exempel, kvantbit. Det sista tänkbara fallet är när formatet framställs med materiel och 
metoder som ett experiment, konst eller för andra syften som helt faller bortom alla etablerade an-
vändningsområden. Till exempel, det kan vara fråga om ett spel eller ”virtuella världar” som framställ-
er elektroniska handlingar däri. 

EXEMPEL. En verksamhet har ett behov av att använda program och format för att framställa virtuella världar med 

materiel och metoder som både i hårdvara och i mjukvara är leverantörsspecifik. I den utsträckning som allmänna 

tekniska krav enligt författningen är tillämpliga ska dessa tillämpas. Därutöver måste verksamheten utreda och säkra 

hårdvara, mjukvara och licenser för den tid som de elektroniska handlingarna ska bevaras. Detta kan innefatta budge-

tering för framtida arbetsinsatser och konverteringskostnader, vilka alltså redan vid framställning ska vara uppskattade 

och reserverade för den tid som de elektroniska handlingarna ska bevaras. 
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2. OM DE ALLMÄNNA RÅDEN 

Bestämmelsen i 4 kapitlet 4 § kan sammanfattas som en bedömning i tre led. I det första ledet, första 
meningen, ska tillämpliga allmänna tekniska krav vara uppfyllda. I det andra ledet, i första strecksat-
sen, måste verksamheten förklara varför det rör sig om Tekniska krav för fall som inte är särskilt 
reglerade. Det vill säga, varför de särskilda tekniska kraven inte är tillämpliga. Med andra ord, att det 
är fråga om att framställa elektroniska handlingar i ett svårt fall. I det sista ledet, den andra streck-
satsen, måste verksamheten påvisa att alternativa materiel och metoder framställer elektroniska 
handlingar så att dessa kan användas och hanteras i funktionellt skick för avsedd tid, och eventuellt 
i ursprungligt skick. 

Det andra stycket i det allmänna rådet belyser verksamhetens ansvar vid avvikelse från de tekniska 
kraven. Det första stycket i det allmänna rådet försöker belysa den framförhållning som krävs för att 
hantera riskerna och konsekvenserna över tid. Till exempel, det kan vara rutiner för dokumentation 
av informationsförändringar, åsidosättande av budget för att säkerställa personal och materiel och 
metoder för återgivning och, eller konvertering. Andra krav som kan ställas är kompenserade åtgärd-
er, vilket avser att verksamheten inrättar och påvisar strategier för konvertering mellan format som 
inte medför informationsförlust, och därmed kan konvertera till mer lämpliga format över tid. Till ex-
empel, att det finns stöd för att exportera text från ISO 8859-1 till UTF-8 utan risk för gallring och 
kunna påvisa detta med stickprovstester. 

En verksamhet som anser att de särskilda tekniska kraven inte är tillämpliga i denna författning ska 
alltid beakta att avvikelser grundar sig i den egna verksamhetens behov och krav utifrån egna förut-
sättningar och omständigheter. Det vill säga, att andra verksamheter inte nödvändigtvis har samma 
förutsättningar eller omständigheter. Det följer att en verksamhet som avviker från de särskilda tekni-
ska kraven i denna författning måste fortfarande förhålla sig till att andra verksamheter utgår från de 
tekniska kraven i denna författning. Med andra ord, verksamheten måste fortfarande kunna utbyta 
information med andra verksamheter som följer denna författning, vilka inte ska behöva stå för kost-
nader att behöva anpassa sig till den avvikande verksamheten. 

2.1. Om att över tid säkerställa materiel och metoder 

Fråga om vad som krävs för att säkerställa materiel och metoder bör mer lämpligen närmare utredas 
i en vägledning. I detta avsnitt ska emellertid belysas några exempel på vad som kan med tiden bli 
ett problem för att kunna använda och hantera elektroniska handlingar. Exemplen är främst hämtade 
från Riksrevisionens rapport (2019:28) om Föråldrade it-system.60 Rapporten berörs mer djupgåen-
de i konsekvensutredningen till denna författning. 

En verksamhet som avser att säkerställa materiel och metoder över tid kan hamna i något av de 
problemområden som Riksrevisionen kategoriserade som typiskt förekommande i samband med 
föråldrade IT-system (s. 25-26): 

– Brist på tillgång till rätt kompetens som kan förvalta IT-systemet. 

                                                
60  Se även Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport (2016:2), nothänvisningarna 377-379 (s. 92), om prob-

lemen ”… att säkerställa tillgång till programvara som kan tolka filerna korrekt över hela den tid de behöver 
förvaltas”. Se även (s. 156-157) ”en tredje strategi”. 
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– Att ett IT-system som tillhandahålls av en utomstående part är på väg att nå end of life. 

– Att systemdokumentationen är bristfällig (exempelvis inte uppdaterad eller saknas helt). 

– Att kostnaderna för att förvalta IT-systemet ökar. 

– Att IT-systemet bygger på hårdvara/mjukvara som försvårar anpassning/förändring av 

systemet. 

– Att IT-systemet tillhandahålls av utomstående part vilket försvårar anpassningar/förändringar 

utifrån verksamhetens behov. 

– Att det finns brister som gör det svårt att upprätthålla eftersträvad nivå på 

informationssäkerhet eller IT-säkerhet. 

Av rapporten framgår (s. 22-23) bland annat betydelsen av dels val av materiel och metoder, dels 
dokumentation. 

... Äldre system saknar även många gånger tillräcklig dokumentation för att kunna förstå hur 

systemet är uppbyggt. ... Att systemen är byggda med gammalt programspråk innebär även att det 

är svårt att få tag på medarbetare som har tillräcklig kompetens, och kostnaderna blir höga. Hög 

komplexitet och bristfällig dokumentation innebär i sin tur att förändringar i systemet kräver en 

ökad mängd tester som i sin tur leder till högre kostnader. Sammantaget innebär dessa faktorer att 

kostnaderna för att förvalta föråldrade system ökar med tiden. Komplexiteten innebär även att det 

blir svårare och svårare att göra förändringar i systemet, vilket i sin tur innebär att det blir svårt 

att tillgodose förändrade behov i kärnverksamheten. Om systemet har inbyggd 

verksamhetslogik43 skapar man en inlåsningseffekt utifrån hur processen såg ut när systemet 

byggdes och det förhindrar i sin tur verksamhetsutveckling. 

Föråldrade it-system innebär även risker ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Avsaknaden av 

tillräcklig systemdokumentation i kombination med hög komplexitet till följd av ett stort antal 

förändringar och påbyggnader under årens lopp kan innebära att systemet beter sig på ett oönskat 

sätt och att man inte förstår varför så sker. ... 

43 Verksamhetslogik beskriver hur olika händelser och skeden förmodas hänga samman, från mål 

och resurser till verksamhet och från verksamhet till prestationer och effekter. 
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BILAGOR TILL FÖRFATTNINGEN 

 Flertalet beskrivningar av specifikationer i kommentarerna till bilagorna är direkta kopior i helhet eller delar från specifikationerna, 
varför flertal beskrivningar är i skriftspråket engelska. Anledningen är att i första hand få en överblick av alla specifikationer med 
hänsyn till underlagets omfattning, och med tiden utveckla texterna djupare utifrån behov och krav. Ett första steg är att endast göra 
mindre justeringar av texterna vid kopiering. Ett andra steg är att översätta texterna till svenska. Ett tredje steg är att anpassa texterna 
till denna författning utifrån mer djupgående analyser och utredningar. 

Bilaga 1 Specifikationer och referensimplementeringar 
Bilaga 1 utgörs av en förteckning över Specifikationer och Referensimplementeringar, vilka kan hän-
visas till genom en eller flera tilldelade beteckningar i bilagan. För att kunna hänvisa till en specifika-
tion eller referensimplementering i denna författning måste de därför uttryckligen förekomma i bilaga 
1. Det innebär att även specifikationer och referensimplementeringar som inte är lämpliga eller inte 
får implementeras kan förekomma. Av denna anledning är det av väsentlig betydelse att läsa Bilaga 
1 tillsammans med Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall. 

Boverket rapport (2015:42) strategi för hänvisning till standarder 

Boverkets strategi utgår från standarder inom byggområdet, men överväganden och rekommendationerna tolkas vara 

tillämpliga för standarder inom andra områden, eller i vart fall för denna författnings tillämpningsområde. 

 

ISO 7220:1996 Information and documentation — Presentation of catalogues of standards 

Standard från Iso avsedd att tillhandahålla riktlinjer för att organisera och presentera kataloger eller förteckningar över 

standarder, eller publikationer liknande standarder, för att främja deras användning. Utanför standardens tillämpnings-

område faller kataloger med kortregister och databaser. 

 

International Classification for Standards 

Publikation från Iso om den internationella klassificeringen för standarder.61 

OM BETECKNINGAR 

Avsikten är att i första hand försöka förteckna Specifikationer och Referensimplementeringar i enlig-
het med hur de har rubricerats av sina upphovspersoner. Det vill säga, avsikten är att dokumentera 
de ursprungliga rubriceringarna och inte försöka normalisera eller förenkla deras benämningar. 
Problemet är att för vissa specifikationer är rubriceringen inte tydlig, och för andra inte konsekvent 
angivna mellan olika specifikationer. Med andra ord, en viss justering av rubriceringar blir oundviklig. 

Varje specifikation och referensimplementering tilldelas åtminstone en beteckning, vanligtvis en för-
kortning, akronym. Avsikten är att i första hand tilldela beteckningar som redan förekommer och är 
associerade med en specifikation. Det finns emellertid vissa beteckningar som avviker och, eller är 
helt fristående, nya och skapade endast för denna författning. Till exempel, på grund av: 

– Att det inte påträffats en vanlig förekommande beteckning. Till exempel, FLF för (eng.) ”Fixed Length 
Format”. 

                                                
61  https://www.iso.org/publication/PUB100033.html  
 https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html (20210209) 

https://www.iso.org/publication/PUB100033.html
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
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– Att den vanligt förekommande beteckningen inte är otvetydig i sammanhanget av själva specifika-
tionen. Till exempel, ODD för (eng.) ”OpenDocument Document” används för att hänvisa till vad som 
vanligtvis benämns ODF för (eng.) ”Open Document Format”, eftersom ODF i specifikationen även 
används för att förkorta (eng.) ”OpenDocument Formula”. 

– Att ingen av de vanligt förekommande beteckningarna fångar hela specifikationen eller referensimp-
lementeringen. Till exempel, HTML++ eftersom det formellt inte finns eller ska finnas en ”HTML5”. 

Avsikten är emellertid att ändå redogöra för alla påträffade förkortningar, även sådana som är mer 
eller mindre formella eller vanligt förekommande. Om två eller flera beteckningar förekommer för en 
och samma specifikation eller referensimplementering så är den första beteckningen avsedd att vara 
den primära beteckningen som bör användas i formella texter. Den primära beteckningen bestäm-
mer även i vilken bokstavsordning specifikationen kommer att placeras. 

Hänvisning till en specifikation i denna författning bör göras till beteckningen i anslutning till författ-
ningen. En sådan hänvisning möjliggör att specifikationer i denna författning kan revideras och upp-
dateras utan att hänvisningar till denna författning behöver ses över. 

EXEMPEL. Hänvisningar till specifikationer i denna författning kan anges som: 

– … text i elektroniska handlingar ska vara i ASCII enligt RA-FS 2021:X i senaste lydelsen… 

– … se specifikationen för TIFF 6.0 i RA-FS 2021:X i senaste lydelsen… 

– … de elektroniska handlingarna ska framställas i filformatet Matroska tillsammans med videokodningen FFV1 och 

ljudkodningen PCM (LPCM) som framkommer av RA-FS 2021:X i senaste lydelsen… 

OM REFERENSIMPLEMENTERINGAR 

En Referensimplementering är förenklat som namnet antyder en specifik implementering som kan 
användas som måttstock för vad som är en avsedd implementering av en specifikation, men inte 
nödvändigtvis den enda tillåtna implementeringen. En referensimplementering kan vara en förebild 
och kan ligga till grund för en konkurrerande implementering med andra tekniska metoder. Till exem-
pel, ett program som implementeras i ett annat programmeringsspråk, eller ett programmeringsspråk 
som implementeras med en annan datatolk eller kompilator. 

1. VAL AV REFERENSIMPLEMENTERINGAR 

Urvalet av referensimplementeringar i denna författning utgår från sådana som har tagits fram av 
auktoritativa källor. Med auktoritativa källor avses i första hand upphovspersonen bakom specifika-
tionen för referensimplementeringen, i andra hand sådana referensimplementeringar som är i öppen 
källkod och har stöd bland användare. Till exempel, i program eller hos organisationer eller öppna 
sammanslutningar. 
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Kriterier för val av referensimplementeringar har inte påträffats, och diskussion om referensimple-
menteringar är ovanliga med vissa undantag. Till exempel, inom projektet Preforma.62 De närmare 
skälen för val av referensimplementeringar får därför redogöras från fall till fall, vilket kan ligga till 
grund för att så småningom ta fram generella kriterier för framtida bedömningar. 

OM SPECIFIKATIONER 

1. VAL AV SPECIFIKATIONER 

Val av Specifikationer kan ske på en övergripande nivå för Allmänna och särskilda fall (a. 1.1), vilket 
måste skiljas från specifika val i Enskilda fall (a. 1.2). Det förra avser urvalet för reglering. Till exem-
pel, i föreskrifter eller beslut. Det senare avser användandet som leder till en implementering. Det 
följer att kriterier för att välja specifikationer och referensimplementeringar kan behöva ta hänsyn till 
olika förutsättningar och omständigheter.63 

Som framkommer av konsekvensutredningen kommer författningen inledningsvis att utgå från vad 
som vid första publikationen är vanligt förekommande specifikationer. Avsikten är att med tiden beg-
ränsa urvalet för att stegvis harmonisera urvalet över hela den offentliga förvaltningen.64 Avsikten är 
emellertid att alla specifikationer dokumenteras i författningskommentaren.65 

1.1. Allmänna och särskilda fall 

Urvalet av specifikationer i denna författning utgår från sådana som vid framtagandet av författning 
är vanligt förekommande eller förespråkas av verksamheter nationellt och internationellt.66 Kriterier-
na för urvalet av specifikationer hos verksamheter är emellertid inte alltid tydligt. Det finns antal van-
ligt förekommande kriterier för att välja specifikationer som anses lämpliga för bevarande. En djup-
gående utredning av de olika kriterierna gjordes i ArkivE 2.0 (dnr 20-2015-3853).67 Det framgår em-
ellertid av konsekvensutredningen att urvalet av kriterier och tillämpningen av dem är till en alltför 
stor utsträckning godtyckliga. Det finns en tendens att uppfattningen om  vad som ska vara lämpligt 
för bevarande i allmänhet och särskilda fall för alla verksamheter utgår från egna förutsättningar  och 

                                                
62  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.3) Sambandet mellan standarder och implementering. 
63  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.7.4) Val av standarder. 
64  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.4.1) Över tid, (a. 2.4.7) Urvalet av materiel och metoder och (a. 3.3) 

Styrning med föreskrifter. 
65  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.4.3) Kunskapskälla om standarder och deras implementering. 
66  Se vidare Konsekvensutredningen, avsnitten (2.2.7.2) Internationella jämförelser, (2.2.7.3) Nationella jämförel-

ser, och (2.4.7) Urvalet av materiel och metoder. Underlaget innefattar förutom Riksarkivets föreskrifter, även 
krav och rekommendationer från andra statliga myndigheter, kommunala och regionala arkivmyndigheter och 
sådana arkivförbund, samverkan, och nätverk. Därtill har rekommendationer kommit från referensgruppen för 
FormatE. På internationell nivå har krav och rekommendationer beaktas. Till exempel, inom EU, och från andra 
medlemsstater, och minnesinstitution i USA. 

67  Till exempel, DCH-RP (eng. Digital CulturalHeritage Roadmap for Preservation), DIANA (Digitalisering av ana-
loga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet), CAMSS (eng. Common Assessment Method for Standards 
and Specifications), Digisam, EIF (eng. European Interoperability Framework), förordning (EU) 1025/2012 [om 
europeisk standardisering], InterPares, Kammarkollegiets vägledning, LDB-centrum CODA-projekt, kongress-
biblioteket och nationella arkivet i USA, Preforma, TAM-Arkiv. 
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omständigheter. Till exempel, befintliga leverantörer, etablerade arbetssätt, eller anställdas individu-
ella preferenser.68 

I FormatE gjordes ett första försök att utifrån underlaget från ArkivE 2.0 systematisera resoneman-
gen för urvalet av materiel och metoder i syfte att minimera godtyckliga slutsatser och ge en mer 
objektiv och förutsägbar uppskattning av sannolikheten av att en framställd elektronisk handling med 
tiden kan återges i förväntat tekniskt skick. Utvärderingen är emellertid i slutändan fortfarande endast 
en värdering, men vars giltighet ska grundas i allmänhet i kunskap om tekniken, och i synnerhet i 
erfarenhet från dokumenterade fall. Ambitionen är att arbetet med att systematisera kriterierna kan 
fortsätta för att ta fram praktiska exempel på att göra utvärderingen.69 En sammanfattning av krite-
rierna för Specifikation återfinns i Tabell 30, med ytterligare Kommentarer till vissa kriterier, och till 
definitionen Specifikation. Uppmärksamma att kriterierna är avsedda att läsas tillsammans med kri-
terierna för Format, Program, och Öppenhet. De två senare berörs i avsnitten Om att förvalta prog-
ram, och dels Om öppenhet, dels kommentarerna till Licenser och patent under Allmänna tekniska 
krav. 

Kriterierna för specifikation utvärderar specifikationens relevans som källor för att implementera for-
mat, men inte ”innehållet” av specifikationen i bemärkelse av de tekniska kraven som definierar for-
maten. För många, om inte alla, utredda sammanställningar av kriterier för att välja specifikationer 
är omfånget tekniska krav för formaten. Dessa typer av kriterier behandlas i avsnittet Tekniska krav 
för format. FormatE skiljer sig genom denna uppdelning från tidigare arbeten inom området eftersom 
avsikten är att avgränsa och precisera vad som krävs för att koda och avkoda ett format, istället för 
att endast försöka hitta ett mindre urval av format som kan rekommenderas som lämpliga. 

Tabell 30 Utkast till kriterier för att utvärdera lämpligheten av specifikationer (S) från aktivitet #2 (Kriterier för att utvärdera 

materiel och metoder: specifikationer och implementeringar). Kriterierna har justerats i enlighet med vad som senare har 
framkommit av den fortsatta utredningen. Uppmärksamma att kriterier för licenser och patent berörs i kategorin Öppenhet. 

id namn Sammanfattning 

S1 Källunderlag Finns det ett källunderlag? 
Den information som krävs för att förstå implementeringen av for-
mat; kodningen och avkodningen av ett format. 

S2 
Primärt 

källunderlag 
Är det ett primärt källunderlag? 

Den information som är normerande för att tolka specifikationen, 
och implementera formaten. 

S2a Otvetydigt Är källunderlaget tydligt? 
Ett kvalitativt rekvisit; informationen ska vara klar, konkret, och 
inte lämna utrymme för subjektiva tolkningar. 

S3 
Sekundärt 

källunderlag 
Är det ett sekundärt källunderlag? Information för att tolka och implementera primärt källunderlag. 

                                                
68  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.2.7 och a. 2.3.7) Standarder och interoperabilitet. 
69  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.4.4) Metoder för att understödja val av format. 
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id namn Sammanfattning 

S4 
Tertiärt 

källunderlag 
Är det ett tertiärt källunderlag? 

Information som kan ge bakgrund, sökbarhet eller överblick till pri-
märt och sekundärt källunderlag. 

S5 
Övrigt 
källunderlag 

Kan man förstå källunderlaget utan 
övrigt källunderlag? 

All information som är nödvändig för att ta till sig primära, sekund-
ära och tertiära källunderlag. 

S6 
Fristående 
rekonstruktion 

Kan man implementera ett format 
fristående från primära källunder-
lag? 

Det icke-primära källunderlaget är enkelt att förstå, eller det går 
att utföra omvänd ingenjörskonst (eng. reverse engineering) av 
befintliga exemplar av formatet. 

S7 
Formellt 

källunderlag 
Är det ett formellt källunderlag? 

Källunderlag som ges ut med avsikt att vara formella eller publi-
cerade. Det vill säga, avgränsat och fixerat. 

S8 
Informellt 

källunderlag 
Är det ett informellt källunderlag? 

Källunderlag som är en idé eller princip som inte har specificerats 
närmare, eller som är resultatet av praxis eller kringliggande un-
derlag. Till exempel, anteckningar, kod, kommentarer. 

S9 
Formell 
standard 

Är källunderlaget en formell stan-
dard? 

Ett källunderlag som avses att vara en standard. Sådana standar-
der kan benämnas vara (lat.) de jure. 

S10 Standardisering Är källunderlaget standardiserad? 
En normalisering eller harmonisering av ett källunderlag med and-
ra standarder. 

S11 
Informell 
standard 

Är källunderlaget en informell stan-
dard? 

Ett källunderlag som inte är en formell standard, men som är en 
norm. Sådana  standarder kan benämnas vara (lat.) de facto. 

S12 Norm Är källunderlaget en norm? 
Källunderlaget är styrande för en målgrupp eller för ett använd-
ningsområde. Kriteriet har endast betydelse för formella standard-
er, eftersom informella standarder är per definition en norm. 

1.1.1. Kommentarer till vissa kriterier 

1.1.1.1. Källunderlag 

Att ett format har ett källunderlag har betydelse för att kunna förvalta program. Källunderlaget kan 
vara nödvändigt och, eller tillräckligt för att framställa eller förvalta ett program som: 

‒ Framställer nya elektroniska handlingar i samma tekniska skick, eller ett annat tekniskt skick (kon-
vertera). 

‒ Återger elektroniska handlingar. Till exempel, en bildvisare eller webbläsare. 

‒ Extraherar information från elektroniska handlingar. Till exempel, kopiering av viss information för 
att överföra till ett annat program, eller för att vidareutnyttja handlingarna. 

Om källunderlaget saknas är ett alternativ att utföra Fristående rekonstruktion med risk för väsentliga 
informationsförändringar vid framställning och, eller återgivning. 
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1.1.1.2. Fristående rekonstruktion 

Om det primära källunderlaget helt eller delvis inte är tillgängligt kan det fortfarande vara möjligt att 
utifrån sekundära, tertiära, och övrigt källunderlag implementera specifikationen. Risken är emeller-
tid att fristående rekonstruktioner inte fullt motsvarar ursprungliga eller avsedda implementeringar 
av det primära källunderlaget. 

EXEMPEL. Specifika instanser av format kan analyseras. Till exempel, datastrukturer. Program kan dekonstrueras. 

Till exempel, med en disassemblator. Slutsatser kan härledas från diverse texter, eller från att observera anrop och svar. 

Till exemplar, av ett befintligt program. 

 

Problemet är att resultatet kan vara en uppskattning av vad som ursprungligen avsågs. Till exempel, jämför avkodning 

av en okänd bytesträng, utan tillgång till metadata om vilken teckenkodning det ursprungligen var, som ASCII 7-bit, 

ISO-8859, UTF-8, -16 -32. 

Kriteriet bör betraktas som ett sista alternativ. Antagandet är att ju fler funktionaliteter som en elek-
tronisk handling har, desto större svårare är det att rekonstruera dem. Det finns visserligen flertal 
exempel på framgångsrika rekonstruktioner. Det är arbeten som pågått under längre tid, och krävt 
mödosamt arbete. En verksamhet måste därför bedöma kostnaderna för att tillsätta resurser för 
fristående konstruktion i förhållande till kostnaderna för att bevara källunderlaget med hänsyn till 
sannolikheten av förverkligande av risken att källunderlaget förloras. 

EXEMPEL. 

– En presentation av en fristående konstruktion av formaten för CorelDraw så att de kan importeras in i LibreOffice.70 

– Specifikationen till de ursprungliga binära formaten för Microsoft Office, numera ersatta av OOXML, var under 

en lång tid inte publikt tillgängliga. Microsoft publicerade så småningom specifikationerna.71 Även när specifika-

tionerna blev tillgängliga uppstod fråga om möjligheten att göra en fristående rekonstruktion.72 

– Två ambitiösa fristående rekonstruktioner av Microsoft Windows program- och kodbibliotek är ReactOS73 och 

WineHQ.74 

1.1.1.3. Norm 

Normer diskuteras i sammanhanget av Standardisering. Att urskilja norm som ett eget kriterium är 
av betydelse för att mäta vilken faktisk inverkan en specifikation har för en målgrupp eller inom ett 
användningsområde. Om en standard är informell så är en eventuell reglering av Riksarkivet endast 
deskriptiv, annars normerar Riksarkivet för målgruppen eller användningsområdet. 

Kriteriet förekommer i andra arbeten under andra benämningar. Till exempel, accepterat, adoption, 
anammade, popularitet, spridning. Problemet är antal användare av ett format inte är ett lämpligt 

                                                
70  https://speakerdeck.com/fridrich/coreldraw-import-filter-in-libreoffice-a-history-of-an-incremental-reverse-engineering (20210428) 
71  https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_file_formats/ms-doc/ (20210428) 
72  https://www.joelonsoftware.com/2008/02/19/why-are-the-microsoft-office-file-formats-so-complicated-and-some-workarounds/ 

(20210428) 
73  https://www.reactos.org/ (20210428) 
74  https://www.winehq.org/ (20210428) 

https://speakerdeck.com/fridrich/coreldraw-import-filter-in-libreoffice-a-history-of-an-incremental-reverse-engineering
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_file_formats/ms-doc/
https://www.joelonsoftware.com/2008/02/19/why-are-the-microsoft-office-file-formats-so-complicated-and-some-workarounds/
https://www.reactos.org/
https://www.winehq.org/
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kriterium. Till exempel, Adobe Flash har gått från att ha varit använt av ”hela” webben till att helt ha 
övergetts, Tiff har varit ett dominerande filformat för en lång tid, men prioriteras inte längre, Microsoft 
Doc var en informell standard för kontorsdokument men numera övergått till DocX och ODT. 

Kriteriet norm avser därför att bedöma konsekvenserna av vilka och hur många implementeringar 
det finns inom ett användningsområde.75 Frågor av intresse är:  

‒ Drivs en norm av en källa. Till exempel, en dominerande utvecklare inom användningsområdet? 

‒ Drivs en norm av många utvecklare? Till exempel, kan "vem som helst" ta fram program som 
implementerar formatet? 

Svar på frågorna kan ge underlag för en riskbedömning över tid. Till exempel, 

‒ för den första frågan, vad händer om den dominerande källan överger eller vill överge specifika-
tionen? 

‒ för den andra frågan, kan det uppstå olika tolkningar och olika implementeringar av specifikation-
en? 

1.1.2. Tekniska krav för format 

Tekniska krav på format avser vanligtvis att lagra funktionaliteter eller resultatet av funktionaliteter 
från ett program för att vid en senare tidpunkt kunna återställa eller bearbeta dem. Vad som gör ett 
format särskilt lämpligt för en verksamhet antas därför vara sådana som kan lagra de funktionaliteter 
som verksamheten använder och hanterar. Problemet är att inte alla program alltid kan implemen-
tera funktionaliteterna i ett format. Format som är lämpliga för bevarande avser därför vanligtvis en 
avgränsning av funktionaliteter till sådana funktionaliteter som program antas kunna implementera 
över tid. Det är emellertid svårt att bedöma vilka funktionaliteter som är lämpliga, och det blir närmast 
ett godtyckligt urval som nämnt om Allmänna och särskilda fall. 

I kategorin Format avsågs att avgränsa kriterier för att utvärdera format som ensamt eller tillsamm-
ans med andra format utgör det tekniska skicket.76 Kriterierna indikerar tekniska egenskaper som 
kan påverka lämpligheten över tid. En sammanfattning av kriterierna återfinns i Tabell 31, med ytter-
ligare Kommentarer till vissa kriterier. Uppmärksamma att kriterierna är avsedda att läsas tillsamm-
ans med kriterierna för Program, Specifikationer, och Öppenhet. De förra två berörs i avsnitten Om 
att förvalta program, och Om specifikationer, medan det senare berörs dels i avsnittet Om öppenhet, 
dels i kommentarerna till Licenser och patent under Allmänna tekniska krav. 

Tabell 31 Utkast till kriterier för att utvärdera lämpligheten av format (F) från aktivitet #2 (Kriterier för att utvärdera materiel 

                                                
75  Till exempel, se webbtjänsten Can I Use. 
 https://caniuse.com/ (20210518) 
76  Terminologin i utkastet skiljer sig något från vad som senare blev den etablerade terminologin i författningen. 

https://caniuse.com/
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och metoder: specifikationer och implementeringar). Kriterierna har justerats i enlighet med vad som senare har framkom-
mit av den fortsatta utredningen. Kriterierna tilldelades inte specifika identifieringskoder. 

Id Namn Sammanfattning 

F Bakåt-
kompatibilitet 

Ska funktionaliteter i ett format kunna 
återges i senare versioner av program? 

Formatet kan lagra funktionaliteter avsedda och, eller ut-
formade för att kunna återges av framtida program. 

F Byte-ordning 
oberoende 

Är kodningen oberoende av ordningen av 
bytes? 

Formatet kan kodas och avkodas oberoende av vilken 
ordning den tekniska miljön läser och skriver bytes. 

F Framåt-
kompatibilitet 

Kan formatet lagra nya funktionaliteter vid 
ett senare tillfälle? 

Formatet är konstruerat att kunna lagra framtida funktion-
aliteter som för tillfället inte är specificerade. 

F Innesluta Kan formatet innesluta andra format? Formatet kan innesluta ett annat eller flera andra format. 
Med andra ord, formatet kan innehålla andra format, vilka 
måste utvärderas var för sig. 

F Länkning Kan formatet länka till andra format? Formatet kan länka till ett eller flera andra format. Format-
et strukturerar en logisk plats för och kodar en länk till ett 
annat format som alltså inte lagras i formatet. Vid exekve-
ring avkodas länken och det länkade formatet antingen 

 importeras in och omsluts i formatet, eller 

 återges tillsammans med formatet men blir aldrig en 
del av formatet, om inte möjligtvis i datorns 
arbetsminne. 

F Omsluta Kan formatet omsluta andra format? Format kan omsluta ett annat eller flera andra format. Det 
vill säga, att formatet strukturerar en logisk plats som 
indikerar när ett annat format börjar och slutar i formatet. 
Med andra ord, formatet kan innehålla andra format, vilka 
måste utvärderas var för sig 

F Teknisk 
metadata 

Har formatet teknisk metadata eller har 
formatet stöd för teknisk metadata? 

Formatet har information eller en struktur som identifierar 
algoritmen som krävs för att avkoda formatet. 

1.1.2.1. Kommentarer till vissa kriterier 

Ett kriterium som inte har tagits med, men som bör nämnas, är komplexiteten av algoritmer för att 
implementera formatet. Alla format är olika grader av kod som tillsynes är en slumpmässig serie 
data. Den resulterade koden bli svår att avkoda om inte algoritmen är dokumenterad, eller om inte 
relativ enkel att ”dechiffrera”. Ju svårare det är att avkoda formatet, desto större risk för att förlora 
informationen som representeras av formatet. Exempel på mer komplexa algoritmer är sådana för 
komprimering och dekomprimering, och kryptering och dekryptering. För kryptering är det enda, eller 
åtminstone det enklaste, sättet att dechiffrera koden genom tillgång till krypteringsnyckel som krävs 
för att dekryptera koden. 

Kriteriet är relevant för att bedöma om algoritmerna kan återskapas, eller om de är så komplexa att 
implementeringen är beroende av specifika program eller att det krävs investeringar i speciella resur-
ser för att återskapa programmen. Kriteriet är även relevant ur ett säkerhetsperspektiv; ju mer komp-
lexitet desto mer ökar risken för oförutsägbara utfall. 

Ett annat kriterium i sammanhanget som inte har tagits med, men som bör nämnas, är antalet funk-
tionaliteter som formatet kan lagra. Ju fler funktionaliteteter, desto mer ökar risken för komplexitet. 
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1.1.2.1.1. Framåtkompatibilitet 

Ett problem med att en specifikation lämnar utrymmen öppen för framtida implementeringar är dessa 
utrymmen kan missbrukas av implementatörer. 

EXEMPEL. 

– PNG har antingen kritiska eller understödjande block. Understödjande block är inte nödvändiga för PNG, men kan 

innehålla data för framtida funktionaliteter, vilket har använts för att stödja animationer i PNG i formatet APNG. 

PNG var emellertid endast avsett för att lagra en bild.77 

– Unicode har lämnat utrymme för att kunna införa nya symboler i framtiden,78 men har samtidigt även lämnat ett 

privat utrymme som är avsett att fritt kunna användas just för leverantörsspecifika implementeringar. 

1.1.2.1.2. Innesluta, omsluta, och länkning 

Ju fler olika format som används, vare sig inneslutet, omslutet, eller länkat, desto fler beroenden 
uppstår, och formatet blir mer komplicerat. 

EXEMPEL. Format som innesluter: 

– Binär-till-text-kodning. Till exempel, base64. 

– Komprimering. Till exempel, Deflate, Bzip2, LZMA. 

– Kryptering. Till exempel, AES, RSA. 

– Arkivformat. Till exempel, Zip, Tar. 

Med omslutning avses format som inte länkas in till ett annat format, och som utgör en del av samma 
format, men är tydlig avgränsat. Med andra ord, innesluta innebär en ny representation av ett format 
i ett annat format, medan omsluta innebär samma representation av formatet i ett annat format. 

EXEMPEL. Länkning som vid exekvering importerar ett format in i ett annat format: 

– Framställningen av en PDF/A från ett kontorsdokument omsluter relevanta dataresurser in i PDF-filformatet. Till 

exempel, bilder, färgprofiler, teckensnitt. 

– Statiska kodbibliotek som vid kompilering av källkod blir en del av det kompilerade binärformat. 

Länkning vid exekvering återger formaten tillsammans, men blir tekniskt aldrig ”ett format” annat än möjligtvis till-

fälligt i arbetsminnet: 

– Bilder som är länkade in i en webbsida. 

– Dynamiska kodbibliotek, eller ”moduler” vid exekvering av program eller programtolkning av källkod. 

                                                
77  http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.1/PNG-Misc.html#Multiple-image-extension (20210430) 
78  Roadmaps to Unicode. 
 http://unicode.org/roadmaps/ (20210429) 

http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.1/PNG-Misc.html#Multiple-image-extension
http://unicode.org/roadmaps/
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1.1.2.1.3. Teknisk metadata 

EXEMPEL. Ett format kan ha en logisk plats för att lagra olika typer av teknisk metadata. En typ av teknisk metadata 

är olika typer av identifierare: 

– ”magisk nummer” eller ”signatur” 

– Media type, MIME type, eller content type 

– FourCC 

– PUID 

– UTI 

Filnamn och -ändelser kan namnges med en identifierare, vilka även kan användas i teknisk metadata, men filnamn 

och -ändelser är inte teknisk metadata i bemärkelsen att de tillhör formatet. Filnamn och -ändelser är metadata som 

tillhör ett filsystem, varför de endast i sammanhanget av datafiler kan betraktas som teknisk metadata. 

 

Ett format kan ha en utmärkande datastruktur som identifierar formatet, varför datastrukturen kan ses som teknisk 

metadata. 

1.2. Enskilda fall 

Författningen kan inte styra vilka specifikationer en verksamhet ska välja i enskilda fall. Riksarkivet 
kan emellertid föreskriva med ett annat bemyndigande för statliga myndigheter med flera vilka mate-
riel och metoder som kan framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av arkivbestän-
dighet enligt 5 § arkivlagen om allmänna eller arkiv- handlingar som ska bevaras för all framtid och, 
eller överlämnas till Riksarkivet.79 Det följer att det enda sättet att uppfylla kraven är att välja före-
skrivna specifikationer. Det ska inte hellre längre finnas ett visst utrymme för att kunna välja andra 
specifikationer för att ”senare” konvertera elektroniska handlingar till att följa sådana specifikationer 
som föreskrivs, eftersom det framgår av 5 § arkivlagen att kraven ska vara uppfyllda redan vid fram-
ställning. Denna Ändring från tidigare föreskrifter kommer till uttryck genom upplysningsparagrafen 
5 § (Tillämpningsområde). 

Urvalet av specifikationer som ska användas av verksamheter under arkivmyndigheten eller annan 
med motsvarande ansvar bestäms av de materiel och metoder dessa arkivmyndigheter eller andra 
med motsvarande ansvar använder för att kunna ta emot, lagra och hantera elektroniska handlingar 
för framtida avsedd användning och hantering.80 Dessa krav kan komma till uttryck i föreskrifter, men 
även policy för överlämnande, eller i överenskommelser mellan statliga myndigheterna om överläm-
nande av arkivbestånd. Att Kompletterande regelverk kan styra val av specifikationer framgår av de 
Allmänna råden till 3 § (Avgränsning) och kommentarerna till dem. 

För fall som verksamheter inte ska bevara sina elektroniska handlingar för all framtid och, eller över-
lämna dem till sin arkivmyndighet kan val av specifikationer utgå från de behov och krav verksam-
heten har på de elektroniska handlingarnas beständighet. Verksamheter bör emellertid ta särskild 
hänsyn till att handlingarna kan komma att behöva bevaras för all framtid och, eller överlämnas till 
en arkivmyndighet. Avsikten med denna författning är urvalet av krav och rekommendationer på 

                                                
79  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 4.4.2) 11 § (Användning och hantering av materiel och metoder). 
80  Se vidare Konsekvensutredningen. Till exempel, avsnitten (2.4.7) Urvalet av materiel och metoder, (3.3) 

Styrning med föreskrifter, och (6) Kostnadsmässiga konsekvenser. 
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materiel och metoder är tillräckliga för att framställa elektroniska handlingar som åtminstone har 
förutsättningarna för att kunna bli arkivbeständiga. En verksamhet bör därför ha arkivering som en 
grundläggande utgångspunkt för sina val av specifikationer. En verksamhet som faktisk behärskar 
en specifikation förstår även hur formatet och alla dess tekniska egenskaper kan användas och 
hanteras för verksamhetens behov och krav,81 varför detta lyfts fram särskilt i de Allmänna råden till 
6 § (Tillämpningsområde). 

OM STANDARDER 

Beskrivningar och definitioner av innebörden av termen och begreppet standard varierar men verkar 
allmänt användas med samma övergripande betydelse.  Det finns därför anledning att avgränsa och 
specificera begreppet. 

1. BAKGRUND 

I SOU 2007:47 används begreppet standard i den allmänna betydelsen (s. 64-65), vilken innefattar 

… dels alla typer av standarder, dels överenskommelser uttryckta i specifikationer om hur något 

ska vara beskaffat. 

Betänkandet hänvisar till beskrivningar av standard från dels NE (Nationalencyklopedin), dels SIS 
(Svenska institutionen för standarder). I skrivande stund (2020-02-14) definieras standard i NE som 

norm; i tekniska m.fl. sammanhang dels standardiseringsresultat i form av beskrivningar, regler 

(normer) och rekommendationer för allmängiltig och upprepad användning, dels dokument 

innehållande sådana resultat. 

En definition från SIS återfinns inte, men på deras webbplats besvaras frågan Vad är en standard?82 
som  

… en gemensam lösning på ett återkommande problem.  

Formuleringen från SIS förekommer i många svenska offentliga texter. Till exempel, Regeringens 
strategi för standardisering (UD2018/12345/HI). En liknande beskrivning återfinns även i NE fast i 
definitionen av standardisering som 

... systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska 

och ekonomiska lösningar på återkommande problem. 

De två första formuleringarna kan jämföras med definitionen i ISO/IEC Guide 2:2004 (a. 1.1) (eng.) 

                                                
81  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.4.2.1) Arkivering som en grundläggande utgångspunkt. 
82  https://www.sis.se/standarder/vad-ar-en-standard/ (20210125) 

https://www.sis.se/standarder/vad-ar-en-standard/
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activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and 

repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. 

Betänkandet drar slutsatsen att det inte finns en vedertagen definition, och menar att av intresse är 
egentligen själva standardiseringen. En standardisering kan resultera i en standard – ett dokument 
som är avsedd att vara normativt – men det är inte nödvändigt; dokument kan även tas fram som är 
avsedd att vara informativt. Det finns sedan ytterligare beteckningar som signalerar att dokumenten 
har en lägre dignitet. Till exempel, teknisk specifikation, förkortat på engelska som TS (eng. technical 
specification), och offentligt tillgänglig specifikation, förkortat på engelska som PAS (eng. publicly 
available information). 

Att använda en standard är som huvudregel helt frivilligt, och betänkandet använder uttrycket obliga-
torisk standard när en viss standard utpekas i lag som krav, men undviker termen de jure-standard 
eftersom den inte tolkades vara entydigt och konsekvent använd i litteraturen. Däremot ansluter sig 
betänkandet till termen de facto-standard med innebörden av en norm som uppstår genom faktisk 
dominans i utbredningen av användning, vilket alltså i den bemärkelse som hittills berörts kräver 
varken en standard eller standardisering. Till exempel, en sådan norm kan uppstå genom ett företags 
dominerande ställning, en produkts eller tjänsts popularitet, eller konsortier av företag som driver 
anammandet av en viss ”standard”. 

Det följer att standardisering förutsätter en standardiseringsorganisation. En skillnad görs i betän-
kandet mellan formella och informella standardiseringsorganisationer, vilka tar fram formella respek-
tive informella standarder. Det förra kategorin avser sådana standardiseringsorganisationer som har 
erkänts juridiskt, vilka återges i Tabell 32. Alla andra standardiseringsorganisationer hamnar i den 
senare kategorin. Till exempel, IETF, OASIS, W3C. 

Tabell 32 En översikt av formella standardiseringsorganisationer enligt SOU 2007:47. 

Standardiseringsorganisationer på nivå erkända av… 

ISO, IEC, ITU Internationell (globalt) EU, WTO 

CEN, Cenelec, Etsi Internationell (Europa) EU 

SIS, SEK, ITS Nationell (Sverige) Regeringen 

Arbetet med standarder i Sverige sker främst genom tre av regeringen erkända ideella föreningar – 
ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationstandardiseringen), SEK (Svensk Elstandard), 
SIS (Svenska Institutet för standarder) – vilka samverkar genom organisationen SSF (Sveriges Stan-
dardiseringsförbund),83 vilken sedan 1 januari 2012 övertog och avvecklade SSR (Sveriges Standar-
diseringsråd). De tre standardiseringsorganisationerna är sedan ansluta till en eller flera av de euro-
peiska och globala internationella standardiseringsorganisationerna. 

                                                
83  Regeringskansliet (2020-03-03) Standardisering – en förutsättning för samhällsutveckling. 
 https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/standardisering--en-forutsattning-for-samhallsutveckling/ (20210125) 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/standardisering--en-forutsattning-for-samhallsutveckling/
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1.1. Rättsregler om standarder och standardisering 

1.1.1. Nationell nivå 

Rättsregler om standarder och standardisering på nationell nivå anknyter vanligtvis till dem på Inter-
nationell nivå, och avser vanligtvis att verksamheter använder standarder eller samordnar, bevakar, 
deltar i och främjar framtagandet av eller användandet av standarder. Till exempel: 

‒ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som reglerar bland annat tekniska specifikationer och 
däri hänvisningar till standarder (4 kap.), och definitioner av vissa tekniska specifikationer (Bilaga 
3). 

‒ Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som reglerar bland annat 
tekniska specifikationer och däri hänvisningar till standarder (7 kap.), och definitioner av vissa 
tekniska specifikationer (Bilaga 4). 

‒ Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster att (5 §) 
vid utformningen av säkerhetsåtgärder ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leveran-
törer av digitala tjänster beakta europeiska och internationellt accepterade standarder och speci-
fikationer. 

‒ Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning att (4 § p. 2) sam-
ordna frågor om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav för den off-
entliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte, samt (6 § p. 1) delta i och främja nationellt 
och internationellt standardiseringsarbete inom sitt verksamhetsområde. 

‒ Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet att (8 § a andra stycket) verka för att 
bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffning av varor och tjänster, och inom om-
rådet informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder 
samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. 

‒ Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium att (2 § p. 6) i samarbete med 
svenska intressenter följa utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och hålla regeringen un-
derrättad om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom standardiseringen som är av bety-
delse för svensk konkurrenskraft, samt (9 § p. 1) fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt 
förordningen (1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anmälningar och 
andra meddelanden som hanteras inom ramen för förordningens anmälningsprocedurer samt ta 
emot och bereda förslag till europeiska standardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 1025/2012 [om europeisk standardisering]. 

‒ Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet att (19 § p. 3) bidra till utvecklingen av 
den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis 
stödja tillämpningen av standarder. 

‒ Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen att bland annat (7 § p. 2) hand-
lägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU), världs-
postföreningen UPU, den europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, den internationella 
teleunionen ITU och annat internationellt samarbete, (7 § p. 3) delta i nationellt och internationellt 
standardiseringsarbete (7 § p. 4) delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör internets 
förvaltning genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom att bereda ärenden 
med intressenter på nationell nivå. 
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1.1.2. Internationell nivå 

Standarder i WTO regleras genom avtal om handelshinder, förkortat som TBT-avtalet (eng. Agree-
ment on Technical Barriers to Trade). Det framgår emellertid inte däri vilka standardiseringsorgan 
som är erkända. TBT-avtalet hänvisar främst allmänt till internationella standardiseringsorgan, och 
till ISO/IEC i introduktionen till tillägg 1, i tillägg 3.C och 3.J-3.K dels i avseende av begrepp och 
termer och i ISO/IEC Guide 2:1991, dels gällande deras samordningsansvar för standardiserings-
organ. Närmast uttrycklig namngivning av IEC, ISO, ITU framkommer i en informativ text från WTO.84 

I WTO TBT tillägg 1.2. definieras standard som (eng.) 

Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, 

guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with 

which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, 

symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or 

production method. 

I de förklarande kommentarerna till tillägget förtydligas att TBT-avtalet endast omfattar tekniska före-
skrifter, standarder och metoder för att utvärdera överensstämmelse. Definitionen innefattar standar-
der som tagits fram såväl med som utan ”samförstånd” (eng. consensus). Av den rättsliga analysen 
från WTO framgår (a. 1. 4 p. 25-31) att de kriterier som definierar en standard måste vara tillräckligt 
tydliga, avgränsade, och normerande för att tillåta en konsekvent och förutsägbar implementering.85 

Definitionen från WTO kan jämföras med hur de tre internationella standardiseringsorganisationerna 
IEC, ISO, ITU beskriver internationella standarder (eng.) 86 

An International Standard is a document, established by consensus. It describes how to achieve 

an optimal outcome time after time by using an agreed and consistent approach. 

Den formella definitionen i ISO/IEC Guide 2:2004 (a. 3.2) är (eng.) 

document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for com-

mon and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at 

the achievement of the optimum degree of order in a given context. 

Uppmärksamma förekomsten av samförstånd, och jämför med definitionen från EU. Det rättsliga 
regelverket inom EU för standarder är mer detaljerad och har utvecklats historiskt utifrån industriella 

                                                
84  WTO (inget publiceringsdatum) Technical Information on Technical barriers to trade. 
 https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm (20210125) 
85  WTO (inget publiceringsdatum men av dokumentets metadata framgår att det framställdes som PDF den 17 

juli 2020) ANALYTICAL INDEX TBT Agreement – Annex 1 (Jurisprudence). 
 https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_ann1_jur.pdf (20210125) 
86  WSC (eng. World Standards Cooperation) (inget publiceringsdatum) What is a standard? 
 https://www.worldstandardscooperation.org/international-standards/international-standardseconomic-advantages/ (20210125) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_ann1_jur.pdf
https://www.worldstandardscooperation.org/international-standards/international-standardseconomic-advantages/
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produkter. Utgångspunkten är förordningen (EU) 1025/2012 [om europeisk standardisering].87 I för-
ordningen omnämns i skäl 3 de internationella standardiseringsorganen, och i bilaga 1 fastställs de 
europeiska standardiseringsorganisationerna. I artikel 2.1 definieras standard som  

… en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller 

fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande och som tillhör någon av följande typer: 

internationell standard …, europeisk standard …, harmoniserad standard …, nationell standard 

… . 

Teknisk specifikation definieras i samma artikel punkt 4 som88 

… ett dokument som föreskriver de tekniska krav som en produkt, process, tjänst eller ett system 

ska uppfylla och som fastställer ett eller flera av följande: 

De egenskaper som krävs av en produkt, exempelvis i fråga om kvalitetsnivåer, prestanda, 

interoperabilitet, miljöskydd, hälsa, säkerhet eller dimensioner, och inbegripet sådana krav som 

avser varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, 

märkning eller etikettering samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse. 

Produktionsmetoder och processer för de jordbruksprodukter… 

De krav som ställs på en tjänst, inklusive kvalitetsnivåer, prestanda, interoperabilitet, miljöskydd, 

hälsa eller säkerhet, och inbegripet krav på leverantören om att ställa uppgifter till 

tjänstemottagarnas förfogande… 

Metoder och kriterier för bedömning av byggprodukters prestanda… 

2. STANDARDISERING 

Det kan inledningsvis vara bra att särskilja de aspekter av standarder som avser normer från de 
aspekter som avser något konkret eller specifikt. Ur det förra perspektivet kan en standard vara: 

‒ En norm. Det vill säga, att människor anpassar sig eller deras artefakter anpassas till den. 

‒ Deskriptiv. Det vill säga, att den beskriver en norm som redan följs, och därav anses vara eller 
underlättar att vara normativ för andra. 

‒ Normativ. Det vill säga, avsedd att vara styrande, och kan eventuellt bli en norm. 

                                                
87  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardi-

sering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/
105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/
2006/EG. 

88  Det ska uppmärksamma att den svenska översättningen av förordningen hade vid skrivande stund (2020-02-
17) förlorat de uppställda punkterna a till b i formatet HTML men vilka återfinns i förordningen i formatet PDF. 

 Jämför Bilaga VII i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG Text av betydelse för EES. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 229 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

Ur det senare perspektivet är en standard något observerbart. Till exempel, i skrift, ljud, eller ageran-
de, som 

‒ ett dokument, en produkt, eller tjänst, eller 

‒ en definition, enhet, eller kriterium. 

 
En standard kan vara dominerande hos vissa grupper eller avgränsat till vissa områden. Till exempel: 

– HTTP, IPv4/6, och TCP/IP inom datakommunikation. 

– Konsumenter eller professionella, inom en viss industri. 

– En viss plattform, ett visst program, operativsystem. Till exempel, arbetsdator och mobiltelefoner, LibreOffice 

och Microsoft Office, respektive Unix-liknande och Windows. 

– Program för framställning jämfört med endast uppspelning av media, och format för redigering jämfört med dis-

tribution av media. 

 

Attityden till en standard kan sedan ändras över tid. Till exempel, 

– ”TIFF” är enligt Adobe (inofficiellt) övergiven i förmån för PDF, 

– uppgången och nedgången av, Macromedia och senare Adobe, Flash. 

Det följer att standardisering kan avse dels normering, dels att beskriva antingen det som är norm-
ativt eller det som ska vara normativt. Det förra kan avse främjandet och drivandet av det som ska 
vara normerande, medan det senare kan avse formalisering, normaliseringen eller harmoniseringen 
av det som är en norm eller det som ska vara normativt. En standard som är avsedd att vara eller är 
en norm kan följaktligen sägas ha blivit ”standardiserad”. Förekomsten av så kallade ”de facto” -stan-
darder ger anledning att skilja mellan formella och informella standardiseringar. Det förra resulterar 
i formella standarder, medan den senare i informella standarder. 

Med en formell standardisering avses de insatser som görs för att få fram en standard. Till exempel, 
av standardiseringsorganisationer, konsortier, andra intresseorganisationer, eller offentliga sektorn. 
Med informell standardisering avses de förhållanden som bidrar till att människor eller deras arte-
fakter anpassar sig till en företeelse konsekvent över tid så att det kan urskiljas och beskrivas vara 
en ”standard”. Till exempel, genom att en produkt eller tjänst från ett företag får en dominerande 
ställning på grund av otillbörliga medel, marknadsföring, och, eller att det tillmötesgår ett behov på 
marknaden på ett sådant sätt som vinner ”popularitet”. Det finns många fler möjliga förklaringar till 
orsakerna bakom varför vissa företeelser blir en norm inom samhället eller inom en industri. Till 
exempel, på grund av källans auktoritet, eller av hävd, kutym eller annan praxis. Uppmärksamma 
att en specifikation i denna begreppsapparat inte nödvändigtvis behöver vara en formell eller infor-
mell standard. 

Tabell 33 Med bevakar i sammanhanget deskriptivt avses observera och utreda. Till exempel, att inhämta befintliga stand-
arder som sedan ligger till grund för en annan eller ny formell standard. Det vill säga, en befintlig standard i verkligheten 
påverkar arbetet med standarder i en formell standardisering. På samma sätt antas att den inkommande riktningen från 
standard till informell standardisering i sammanhanget deskriptivt påverkar den informella standardiseringen. Den omvän-
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da riktningen från informell standardisering till standard kan sedan bero på flera olika orsaker. Till exempel, marknadsdomi-
nans, marknadsföring, popularitet av leverantörsspecifika specifikationer som utvecklats för att säljas till en viss målgrupp. 

Norm Formell standardisering Normerar Standard Normerar Informell 
standardisering 

Normativt 

(bör vara) Formalisera, 
harmonisera, 
normalisera 

Främja, 
driva, 

reglera; 
normera 

→ Formell, 
informell 

(norm, ”de 
facto”) 

← 

? 

Deskriptivt 

(är) 
Bevaka ← → 

 

EXEMPEL. En standard kan vara 

– helt nytt, och eventuellt konkurrerar med andra formella eller informella standarder, 

– reviderad, eventuellt med nya tillägga, ändringar, 

– ett tillägg till befintliga standarder, 

– utökad från befintliga formella eller informella standarder, 

– etablerad, och eventuellt en av flera etablerade formella eller informella standarder, 

– exakt detsamma som en befintlig standard men med en annan utgivare, 

– utkonkurrerad, eller övergiven, 

– en formalisering av informella standarder, och eventuellt med ändringar som är nya eller skiljer sig. 

 

En normativ eller deskriptiv formell standardisering kan avse att en standard harmoniseras eller normaliseras med 

andra standarder av samma utgivare eller inom ett användningsområde. Detta kan innefatta ett förtydligande av begrepp 

och terminologi, krav, eller avse tillförandet av illustrationer och exempel. Till exempel: 

– Adobe Portable Document Format (v1.7 November 2006) var en ”de facto  standard” som övertogs av Iso. Speci-

fikationen anpassades i enlighet med de krav och formalia Iso uppställer, bland annat en ny utformning och benäm-

ning ISO 32000-1:2008, och vidareutvecklas numera inom Iso, vilka har sedermera tagit fram ISO 32000-2:2017 

(”PDF 2.0”). 

– Adobe TIFF Revision 6.0 Final är inte standardiserad, men ligger till grund för standardiserade delmängder som 

TIFF/IT (ISO 12639:2004) och TIFF/EP (ISO 12234-2:2001). 

– DNG är en specifikation som är varken en formell eller informell standard. Den är varken formellt standardiserad 

eller en norm. Adobe utgick från TIFF/EP och tog fram en ny specifikation. Enligt Adobe har specifikationen 

skickats in 2008 till Iso för standardisering, förslagsvis med TIFF/EP. 

– Microsoft binära formatet ”doc” i olika varianter är en informell standard, men som i och med Microsoft Office 

2007 började ersattas med OOXML (Microsoft Office Open XML), vilket formellt standardiserades genom ECMA

-376 (Office Open XML File Formats) och ISO/IEC 29500-1:2012 (Information technology — Document descrip-

tion and processing languages — Office Open XML File Formats — Part 1: Fundamentals and Markup Language 

Reference). 

– OOXML konkurrerar med den formella standarden ODF (Open Document Format for Office Applications), vilket 

bygger vidare på den formella standarden ”OpenOffice.org XML”. 
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Av Tabell 33 framkommer inte källan bakom standardiseringen. Det vill säga, vem eller vilka som 
standardiserar. Mer relevant är hur standardiseringen sker. Det följer från skillnaderna mellan for-
mella och informella standardiseringar att det förra måste ske inom en ”formaliserad process”. Till 
exempel, en etablerad eller strukturerad organisation som systematiskt eller med ett specifikt ända-
mål tar fram och, eller främjar en standard. Att skilja mellan formella och informella organisationer 
är därför utifrån denna begreppsapparat överflödigt. Däremot kan vissa av dessa organisationer, 
och, eller deras metoder vara erkända av andra organisationer eller individer. En översikt ges i Tabell 
34. I detta sammanhang är ett erkännande av rättsordningen av betydelse, vilket även kan avse 
endast ett erkännande av en specifik standard.89 Termen de jure -standard bör därför rimligen avse 
standarder som antingen är erkända av rättsordningen eller är utgivna av standardiseringsorgani-
sationer vilka är erkända av rättsordningen. Uppmärksamma att rättsordningen beskrevs ovan vara 
en delmängd av den formella standardiseringen. 

Tabell 34 En specifik standard kan erkännas som gällande av aktörer i samhället. Med undantag för rättsordningen som 

inte behöver erkännas av andra aktörer behöver övriga aktörer ett erkännande som standardiseringsorganisation. Till ex-
empel, genom att deras standarder används. 

Formell standardisering 

Aktörer som … 

… Kan erkänna andra aktörer … Kan erkänna eller bli erkända av andra aktörer. Till exempel, 

Rättsordningen standardiseringsorgan konsortier intresseorganisationer 

Vilka alla kan erkänna andras standarder. 

Att en standard är formell eller erkänd kan underlätta att den så småningom blir en norm, men det 
följer nödvändigtvis inte eftersom den kan sakna en acceptans eller anammande inom sin domän 
eller målgrupp. Det följer att en standard endast kan bli tvingande genom rättsregler eller avtal. Ett 
återkommande rekvisit för definitionen av standarder i gällande rätt är emellertid att de ska vara ”inte 
tvingande” (eng. not mandatory, not compulsory). Det betyder att såvida aktörer inte avtalat att följa 
en specifik standard så är standarder som huvudregel frivilligt att välja och följa för ett ändamål. Det 
uppstår en intressant situation där de som å ena sidan har maktmedel att reglera användningen av 
en standard undviker det, medan de som å andra sidan troligtvis vill se sin standard som en norm 
inte kan direkt tvinga andra att använda den. 

                                                
89  Jämför förordning (EU) 1025/2012 om europeisk standardisering (skäl 31) ”Tekniska specifikationer som inte 

antagits av europeiska standardiseringsorganisationer kan i statushänseende inte jämställas med europeiska 
standarder. Vissa tekniska specifikationer på IKT-området har inte utvecklats i enlighet med grundprinciperna. 
Därför bör det i denna förordning fastställas ett förfarande för fastställande av tekniska specifikationer på IKT-
området som det kan hänvisas till vid offentlig upphandling. Förfarandet bör innefatta ett omfattande samråd 
med ett brett spektrum av intressenter, bland annat de europeiska standardiseringsorganisationerna, företag 
och myndigheter. Denna förordning bör även innehålla krav i form av en förteckning över kriterier för sådana 
tekniska specifikationer och därmed sammanhängande utvecklingsprocesser. Kraven när det gäller fastställ-
ande av tekniska specifikationer på IKT-området bör säkerställa att hänsyn tas till offentligpolitiska mål och 
samhällsbehov och bör bygga på grundprinciperna.”. 
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Jämför förordning (EU) 1025/2012 [om europeisk standardisering] (skäl 11) ”Standarder för tjänster är, precis som 

andra standarder, frivilliga och bör styras av marknaden. De ekonomiska aktörer och intressenter som påverkas direkt 

eller indirekt av dessa standarder bör ha störst inflytande. Standarderna bör också ta hänsyn till allmänintresset och 

de bör baseras på grundprinciperna, inklusive samförstånd. Standarderna bör främst inriktas på tjänster kopplade till 

produkter och processer.”. 

En standard förstås här därmed vara en modell för hur något kan vara. Till exempel, en produkt eller 
en process. En standard måste sedan tydligt ange hur modellen kan förverkligas genom ”normativa” 
eller ”obligatoriska” krav eller regler, men vilka är fortfarande för en implementatör frivilliga att följa 
vid implementering. En standard är alltså en beskrivning av hur något kan vara, och hur den ska 
implementeras är normativt som instruktioner, men vilka inte är normativa i avseendet tvingande, 
varken att välja och använda standarden eller följa instruktionerna. Det vill säga, standarder är närm-
ast deskriptiva, de beskriver en idé. Det betyder att en norm i bemärkelsen ”de facto -standard” 
egentligen inte är en ”standard” eftersom den beskriver hur omständigheterna är, och är tvingande i 
den utsträckning en anpassning behöver göras till en sådan verklighet. 

Tabell 35 Skillnaden mellan en formell och informell standard. 

Standard 

Formell standard Informell standard 

Beskrivning (kan vara) Är 

Instruktioner (tekniska krav kan förverkligas som) Norm 

En standard blir därför endast ett tillvägagångssätt för att uppfylla ett ändamål. När rättsordningen 
erkänner en standard rör det sig närmast om en rekommendation på hur ett ändamål bör uppfyllas, 
vilket kan ses som normativ i avseendet ”uppmanande”. En formell standardisering genom rättslig 
reglering främjar alltså det rekommenderade tillvägagångssättet att uppfylla ett rättsligt ändamål. 

Jämför ministerrådets resolution (85/C 136/01) av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och 

standarder som fastslog allmänna bestämmelser för olika sektorer eller produktgrupper och för olika slags risker.90 Av 

intresse i sammanhanget är de fyra grundläggande principer för ”den nya metoden” (eng. The New Approach) vilka 

konstruerar begreppet standard som å ena sidan en rekommendation, å andra sidan som normativ, citerat här (p. 1-4), 

1. lagharmonisering begränsas till väsentliga säkerhetskrav (eller andra krav i allmänhetens intresse) som produkter 

som släpps ut på marknaden måste uppfylla varefter de är berättigade till fri rörlighet inom Europeiska unionen; 

2. utarbetandet av tekniska specifikationer anförtros organ som är behöriga på området för industriell standardisering 

och som ska utföra detta arbete med hänsyn till den tekniska utvecklingen; 

3. dessa tekniska specifikationer innebär inget tvång. De ska behålla sin ställning som frivilliga standarder; 

                                                
90  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21001a (20210126) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21001a
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4. produkter som tillverkats enligt harmoniserade standarder bör av myndigheterna betraktas som uppfyllande de 

väsentliga krav som fastställs i direktivet. Om en producent inte tillverkar sin produkt enligt gällande standarder, 

åligger det honom att visa att hans produkt uppfyller de väsentliga kraven. 

Den ”gamla metoden”, vilket fortfarande tillämpas inom en rad områden, kan sammanfattas som teknisk detaljreglering 

(se s. 6, Meddelande från kommissionen 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser (2016/C 

272/01). 

Det följer att en standard som beskrivits här sammanfaller med den konkreta och precisa aspekten 
av standard som nämndes i inledningen till avsnittet. Det vill säga, standardens ”instruktioner”, vilket 
ger ”värdet” av standarden. Den unionsrättsliga definitionen av standard är uttryckligen ”en teknisk 
specifikation”. Uppmärksamma emellertid att inte alla tekniska specifikationer är standarder. Med 
andra ord, en teknisk specifikation är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för standarder. Att 
även uppmärksamma i den definitionen är att en teknisk specifikation föreskriver de ”…tekniska krav 
som en produkt, process, tjänst eller ett system ska uppfylla…”. Med andra ord, en teknisk specifika-
tion som är en standard uppställer tekniska krav som när den uppfylls därigenom uppfyller rättsliga 
krav uppställda av rättsordningen. 

Den kvarstående frågan är vilka kriterier ligger till grund för att erkänna dels en aktör, dels en stan-
dard, dels en teknisk specifikation, dels en implementering. De kriterier som aktualiseras för de tre 
sistnämnda berörs i anslutning till kommentarerna Om specifikationer och Om referensimplemente-
ringar. Det finns däremot ingen anledning inom ramen för denna författning att närmare utreda krite-
rierna för att erkänna aktörer. Härom kan hänvisas till förordning (EU) nr 1025/2012 [om europeisk 
standardisering] och däri 2 kapitlet Insyn och intressenters deltagande, artikel 3 Insyn i standardise-
ringsorganens arbetsprogram, artikel 4 Insyn i standarder, artikel 5 Intressenters deltagande i det 
europeiska standardiseringsarbetet, och skäl 2 i ingressen: 

Den europeiska standardiseringen organiseras av och för de berörda intressenterna på grundval av 

nationell representation (Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och Europeiska 

standardiseringsorganisationen inom elområdet (Cenelec)) och direkt deltagande (Europeiska 

institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi)) och grundas på de principer som erkänts av 

Världshandelsorganisationen (WTO) i fråga om standardisering, nämligen enhetlighet, insyn, 

öppenhet, samförstånd, frivillig tillämpning, oberoende i förhållande till särintressen samt 

effektivitet (nedan kallade grundprinciperna). I enlighet med grundprinciperna är det viktigt att 

alla berörda parter, även myndigheter och små och medelstora företag, på ett lämpligt sätt är 

delaktiga i den nationella och europeiska standardiseringsprocessen. De nationella 

standardiseringsorganen bör även främja och underlätta intressenternas deltagande. 

För de principer som erkänts av WTO se vidare tillägg 3 till TBT-avtalet om lämpliga konventioner 
för att förbereda, anta och tillämpa standarder (eng. Code of Good Practice for the Preparation, 
Adoption and Application of Standards). 

OM INTEROPERABILITET 

Liknande Om standarder kan termen och tillika begreppet interoperabilitet användas vagt eller med 
en särskild mening beroende på sammanhanget. 
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1. BAKGRUND 

I SOU 2007:47 redogörs den grad av finfördelning som kan göras av begreppet interoperabilitet, och 
frågan hur det kan inordnas tillsammans med andra närliggande begrepp som interkonnektivitet, 
integration, kompatibilitet (s. 71-72, s.ä. s. 133-135). Den kedja som byggs upp i betänkandet är att 
informationsteknik, och informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen, främst i öppna system, 
förutsätter interoperabilitet. En nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för interoperabilitet är stan-
darder, kompatibilitet och öppna heterogena system, medan en nödvändig men inte tillräcklig förut-
sättning för kompatibilitet är interkonnektivitet. I slutna homogena system är interoperabilitet inte lika 
utmanande, eftersom systemen är lika. Det blir istället en fråga om att integrera systemet med verk-
samhetens behov och krav. Det vill säga, att anpassa verksamheten efter systemet. För att betona 
utmaningen med ett öppet Internet definierar betänkandet interoperabilitet som förmågan till sam-
ordning i heterogena system bestående av flera lokala nätverk. 

Begreppet interoperabilitet kan emellertid även ses ur olika perspektiv. Betänkandet beskriver de 
vanligt förekommande perspektiven – teknisk, semantisk, organisatorisk – vilka kan utökas med 
rättsligt och styrning, eller beskrivas ännu mer detaljerat – fysisk (hårdvara, signaler, bitar), empirisk 
(koder, brus), syntaktisk (data, protokoll), semantisk (signifikans, tolkning), pragmatisk (information, 
förståelse), eller social och kulturell (kunskap, normer). 

Inom den europeiska kommissionens arbete med EIF (eng. European Interoperability Framework)91 
har en modell utvecklats som konceptualiserar interoperabilitet i fyra lager – rättsligt, organisatoriskt, 
semantiskt, tekniskt – vilka tillsammans möjliggör integrerad styrning av offentliga tjänster (eng. Inte-
grated Public Service Governance) genom en övergripande styrning av interoperabilitet (eng. inter-
operability governance). Själva begreppet interoperabilitet definieras, fritt översatt här,92 som 

förmågan för organisationer [offentliga administrativa enheter eller entiteter under dem, eller 

institutioner och organ inom EU] att tillsammans agera mot ömsesidigt fördelaktiga mål, vilket 

innebär att dela med sig information och kunskap mellan varandra inom deras 

verksamhetsprocesser genom att utbyta data mellan deras IKT-system. 

Modellen är underbyggd av 12 underliggande principer vilka närmare beskriver vad som förväntas 
av interoperabilitet i olika sammanhang. I EIF (a. 3.6) beskrivs det tekniska lagret omfatta program-
men och infrastrukturen som länkar system och tjänster. Detta innefattar specifikationer för gräns-
snitt, sammanlänkningstjänster, dataintegrationstjänster, datapresentation och -utbyte, och protokoll 
för säker kommunikation. Enligt EIF är ett betydande hinder mot att uppå teknisk interoperabilitet de 
”fragmenterade IKT-öar” av gamla program och informationssystem vilka historiskt tagits fram för att 
lösa domänspecifika och lokala problem inom offentlig administration. 

                                                
91  Den tredje och senaste iterationen av EIF benämns New European Interoperability Framework. Se vidare 

konsekvensutredningen som behandlar EIF på flera platser. Till exempel, Bakgrund (a. 2.3.7.3.1), Öppenhet 
inom offentlig förvaltning (a. 2.3.7.4.2), och källunderlag #55 under avsnittet (9.2.12) EU (Europeiska unionen). 

92  (eng.) ”… the ability of organisations to interact towards mutually beneficial goals, involving the sharing of 
information and knowledge between these organisations, through the business processes they support, by 
means of the exchange of data between their ICT systems.”. 
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I ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering — Vocabulary återfinns följande 
sammanställning av definitioner för interoperabilitet (eng.): 

1. degree to which two or more systems, products or components can exchange information and 

use the information that has been exchanged [ISO/IEC 25010:2011 Systems and software 

engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — 

System and software quality models, 4.2.3.2] 

2. ability for two or more ORBs to cooperate to deliver requests to the proper object [ISO/IEC 

19500-2:2012 Information technology — Object Management Group — Common Object 

Request Broker Architecture (CORBA) — Part 2: Interoperability, 3.2.19] 

3. capability to communicate, execute programs, and transfer data among various functional 

units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique 

characteristics of those units [ISO/IEC 2382:2015, Information technology — Vocabulary] 

4. capability of objects to collaborate, that is, the capability mutually to communicate 

information in order to exchange events, proposals, requests, results, commitments and flows 

[ISO/IEC 10746-2:2009 Information technology — Open Distributed Processing — 

Reference Model: Foundations, 9.5] cf. compatibility 

I kommentaren till sammanställningen anges att termen interoperabilitet används istället för termen 
kompatibilitet för att undvika tvetydighet med ersättningsbarhet (eng. replaceability).93 

2. INRE OCH YTTRE INTEROPERABILITET 

En generisk beskrivning av interoperabilitet och anknytande begrepp är att de ytterst avser förmågan 
till enhetlighet. Det vill säga, att abstrakta eller konkreta företeelser kan kombineras eller utbytas 
som en del av samma helhet eller inom samma helhet. Innebörden kan sedan preciseras genom en 
åtskillnad mellan vad som här kommer att benämnas inre och yttre interoperabilitet. Med inre inter-
operabilitet avses vad som ska vara interoperabelt i en kontext. Med yttre interoperabilitet avses hur 
olika kontext kan vara interoperabla med varandra. 

I SOU 2007:47 beskrivs olika typer av standarder; (1) enhetsstandarder eller referensstandarder, (2) likhetsstandarder, 

(3) kompatibilitets-, och (4) interoperabilitetsstandarder (s. 59-64). Den första typen förstås här som definitioner för 

mätning, medan den andra som definitioner av egenskaper för föremål men som även kan avse normeringen av båda 

typerna, vilket underlättar vid utbyte av föremål och information. Den tredje typen rör sig om specifikationer som 

beskriver hur två likhetstandarder för två fysiska föremål kan tekniskt kopplas samman. Om specifikationen istället 

beskriver hur information kan ”sammankopplas” rör det sig om den fjärde typen av standard. 

Inre interoperabilitet kan konkretiseras som den information som ska överföras från en kontext till en 
annan med bibehållet ”innehåll”. Kontexten kan vara mellan två program eller mellan två människor. 
I den första kontexten förutsätts att det ena programmet kan avkoda information som kodats av det 

                                                
93  Jämför användningen av termen i Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport (2016:2). Till exempel, på 

sidorna 74, 94, och 155-156. 
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andra programmet. I den andra kontexten förutsätts att en människa kan förstå informationen med 
den avsedda innebörd som kommit från en annan människa. 

Jämför med information som framställs i ett av två datorsystem med samma versioner av operativsystem, och samma 

versioner av program; informationen ska kunna läsas i det andra datorsystemet utan informationsförändring, eftersom 

det rör sig om exakt likadana tekniska miljöer. För människor kan ett samförstånd kring innebörden av ord etableras 

genom en terminologi och därmed ska informationen få samma mening hos olika människor. 

Det följer att inre interoperabilitet aktualiseras för företeelser som inte har en homogen kontext. Det 
vill säga, att företeelsen rör sig mellan heterogena kontexter. Risken är att ett utbyte av information 
mellan två olika kontexter kan komma att resultera i att informationen förändras, om inte helt förloras. 
Till exempel, mellan två program som har olika algoritmer för att koda och avkoda information, eller 
två människor som har olika förståelser av ett och samma språk. Syftet med en standard i det här 
sammanhanget är att få till en konformitet, likhet, norm, överenstämmelse. Uttryckt på ett annat sätt, 
med inre interoperabilitet avses att omvandla, konvertera eller transformera företeelser från hetero-
gena kontexter till [gemensamma] homogena kontexter. Andra möjliga uttryck för denna process är 
att generalisera, harmonisera eller normalisera. 

Yttre interoperabilitet kan, till skillnad från inre interoperabilitet, tvärtom förutsätta ett asymmetriskt, 
heterogent, förhållande mellan kontexter. För fysiska föremål kan detta observeras i kopplingsbara 
kontaktytor. Till exempel han- och hon- kontaktdoner, kopplingsdoner, eller kontakter och uttag, eller 
byggsatser och -klossar, och förreglingar (eng. interlock). Från datalogiska processer kan detta 
observeras i protokoll för att dels skicka och ta emot, dels koda och avkoda information. Bland män-
niskor är det svårare att förenkla men här kan observeras korrelationen mellan prata och lyssna, 
skrivning och läsning, och olika skriftspråk och talspråk. Uttryckt på ett annat sätt, med yttre inter-
operabilitet avses att uppnå förenlighet, kompatibilitet. 

EXEMPEL. Den information som framställs i ett av två homogena system ska per definition kunna användas och 

hanteras i det andra systemet. Frågan är emellertid hur utbytet av information ska gå till eftersom båda systemen behö-

ver kopplas samman och eventuellt ha regler för hur informationen ska skickas och tas emot mellan dem. Det vill säga, 

ett protokoll för kommunikation. Samma förutsättningar gäller för två heterogena system, men här är informationen 

från det ena systemet inte heller direkt användbart och, eller hanterbart i det andra systemet. En ytterligare fråga är 

alltså hur informationen kan göras användbart och hanterbart i båda systemen. 

I sammanhanget av denna författning ses de homogena eller heterogena kontexterna som materiel 
och metoder, vilka framställer elektroniska handlingar i ett eller flera format som antingen kan eller 
inte kan återges i en annan kontext. Det vill säga, med andra materiel och metoder. Inre interopera-
bilitet avser därför de format som kan kodas och avkodas i olika kontext, medan yttre interoperabilitet 
avser dels protokoll för kommunikation, dels kompatibiliteten mellan materiel och metoder. Kompati-
biliteten mellan materiel och metoder dels som hårdvara, dels som mjukvara berörs för den senare 
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i definitionen Tekniskt hjälpmedel, och för båda i definitionen Teknisk process. Protokoll för kommu-
nikation berörs i författningskommentaren generiskt avseende ”format”, men specifika protokoll kan 
närmare behandlas i kommentarerna till bilagorna.94 

Som framgår av definitionen av Format faller ”semantisk interoperabilitet” utanför denna författning; 
författningen ska inte värdera konstruktionen av mönster men reglera vad som krävs för att dessa 
mönster ska över tid kunna kodas och avkodas konsekvent. Det innebär att denna författning endast 
omfattar teknisk interoperabilitet i allmänhet och i synnerhet de faktorer som kan förändra homogena 
kontexter eller som kan normalisera heterogena kontexter. Båda dessa aspekter, den förra direkt 
medan den senare indirekt, har behandlats på flera platser i författningskommentarerna. Till exem-
pel, i anslutning till definitionerna för Format, Elektroniska handlingens beständighet, Implementera, 
Teknisk kontroll, Teknisk process.95 Det följer dels av hänvisade avsnitt, dels av beskrivningen av 
interoperabilitet i detta avsnitt att det egentligen endast finns en metod för att uppnå inre interoperabi-
litet; kontexten måste harmoniseras eller normaliseras. Det vill säga, att materiel och metoder ska 
kunna koda och avkoda samma format på samma sätt med samma utfall. 

Referenspunkten för samtliga kontexter är en Specifikation. Traditionellt har en specifikation defini-
erat ett format som kan bytas ut mellan program. Det vill säga, ett utbytesformat. Till exempel, det 
kan vara ett binärt format eller ett textformat i ett serialiserat format eller märkspråk. Ett filformat kan 
sammanfalla med ett utbytesformat, men bör ses som en delmängd av utbytesformat, eftersom inte 
alla utbytesformat är nödvändigtvis ett filformat, medan många filformat kan ses som ett utbytes-
format även om det lagrade innehållet inte alltid är avsedd att utbytas. Till exempel, lagring av tem-
porär information.96 Uppmärksamma att datafiler inte är ett filformat. 

Det finns ett antal beteckningar som förekommer för att signalera att en specifikation definierar ett utbytesformat. Mest 

specifika är sådana som nämner utbytbar och utväxlingsbar (eng. exchangeable, interchangeable). Till exempel: 

– AIFF (Audio Interchange File Format) 

– ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

– DIF (Data Interchange Format) 

– EXIF (Exchangeable image file format) 

– GIF (Graphics Interchange Format) 

– GPX (GPS Exchange Format) 

– JFIF (JPEG File Interchange Format) 

– MXF (Material eXchange Format) 

– PDF/X (PDF/Exchange) 

– RIFF (Resource Interchange File Format) 

– SIF (Standard Interchange Format) 

                                                
94  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.2) Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handling-

ars beständighet. 
95  Se även Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5) Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet. 
96  Se även Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.2.2) Utbytesformat. 
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Att uppmärksamma är beteckningen ”filformat”, vilket förekommer men inte alltför frekvent. Till exempel, jämför: 

– BMP (Bitmap File Format) 

– WAVE (Waveform Audio File Format) 

Mer generisk är beteckningar som betonar det praktiska ändamålet. Till exempel, bärbarhet, flyttbarhet, transportbar-

het (eng. portable). Till exempel: 

– PDF (Portable Document Format) 

– PNG (Portable Network Graphics) 

Något mer abstrakt är beteckningar som ”öppen”, vilka kan tolkas antyda avse eller innefatta ett utbytesformat. Till 

exempel: 

– ODF (Open Document Format) 

– OOXML (Office Open XML) 

Andra beteckningar signalerar ett oberoende från alla kontexter, en gemensamhet mellan kontexter, eller till och med 

en universalism för alla kontexter. Till exempel: 

– CDF (Common Data Format) 

– DIB (Device Independent Bitmap) 

– FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer) 

– UCS (Universal Coded Character Set) 

En övergång verkar sedan ske till specifikationer som definierar generiska datastrukturer för format att anpassa och 

utöka till särskilda tillämpningsområden. Vanliga beteckningar här är märkningsbar, notation och utökningsbar (eng. 

extensible, mark up, notation, tagged). Till exempel: 

– ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) 

– EBML (Extensible Binary Meta Language) 

– JSON (JavaScript Object Notation) 

– TIFF (Tagged Image File Format) 

– XML (Extensible Markup Language) 

Det finns sedan specifikationer som av deras beteckning varken direkt eller indirekt framgår att det avser ett utbytes-

format. Till exempel: 

– AAC (Advanced Audio Coding) 

– AVC (Advanced Video Coding) 

– ASF (Advanced Systems Format) 

– CSV (Comma Separated Values) 

– DNG (Digital Negative) 

– FLAC (Free Lossless Audio Codec) 

– FFV1 (FF Video codec 1) 

– HDF (Hierarchical Data Format) 

– WMV (Windows Media Video) 
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I dessa sistnämnda fall är beteckningar som ”kodning” eller ”komprimering” mer vanligt förekommande, särskilt för 

video och ljud. Även alla dessa format ska emellertid kunna utbytas, däremot kan vissa av dessa specifikationer vara 

svårare att implementera. Till exempel, för att specifikationerna kan implementeras på olika sätt (CSV), är proprietära 

(ASF, WMV), eller är belastade med patentkrav (AVC). Det ska emellertid uppmärksammas att samma eller andra 

problem kan omfatta tidigare uppräknade specifikationer. 

Det följer att alla format som kan möjliggöra utbyte av information mellan två program är ett utbytes-
format. Dessa kan ställas i kontrast mot interna format som är avsedda att organisera data och 
representera datatyper i ett program under exekvering, och vilka inte ska delas med andra program, 
med undantag för sådana delningar som sker genom interna processer. Till exempel, IPC. Interna 
format kan även avse de informationsformat som används i programmet för att organisera ett prog-
rams information och semantik. Till exempel, identifierare, dataschema, terminologi. 

Ett program måste alltså implementera ett utbytesformat för att kunna koda sitt interna format till 
utbytesformatet, eller avkoda utbytesformatet till sitt interna format. Detta kan avse såväl binära for-
mat som informationsformat. Det följer att om andra program kan implementera kodningen och av-
kodningen av samma utbytesformat så kan programmen obehindrat utbyta formaten sinsemellan. 

Frågan är vad för data och information ska finnas i utbytesformatet, och hur ska det vara organiserat. 
Detta ska framgå av en specifikation. De första hindren mot ett utbytesformat är därför sådana som 
beror på specifikationen. Till exempel, att specifikation saknas för de format som ett program implem-
enterar, att specifikationen är proprietär och inte tillgänglig, att specifikationen är belastad med pa-
tentanspråk och kan hindra implementeringar, eller att specifikationen är otydlig eller komplicerad 
vilket kan resultera i felaktiga implementeringar. 

Under antagande att det inte finns några hinder mot att implementera en specifikation är nästa kate-
gori av hinder relaterade till själva implementeringen. Problemet här är att olika program kan koda 
utbytesformatet på ett helt eller delvis annat sätt än andra program med följd att formatet helt eller 
delvis inte kan avkodas konsekvent av övriga program. Avvikelserna kan bero på flera olika orsaker, 
vilka berörts på flera platser i dessa författningskommentarer. Till exempel, Format, Elektroniska 
handlingens beständighet, Implementera, Referensimplementering, Teknisk kontroll, Teknisk pro-
cess.97 Här ska belysas skillnaden avseende interoperabilitet mellan binära formatet och informa-
tionsformatet.98 

Ett utbytesformat, precis som alla andra format, lagrar all information ytterst i binär kod, vilken kan 
representera text och däri eventuella textstrukturer som märkspråk, vilka ska avkodas. Det följer att 
ett utbytesformat som innehåller binär kod som avviker från en specifikation inte kan avkodas kon-
sekvent av andra program som försöker implementera samma specifikation. En sådan situation kan 
uppstå när en implementatör gör anpassningar. Till exempel, gör egna tillägg eller använder kod för 
andra syften än avsedda. En annan situation är när en implementatör gör utökningar, vilka kan vara 

                                                
97  Se även Konsekvensutredningen (a. 2.3.7) Standarder och interoperabilitet. 
98  Se även Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5) Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet. 
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tillåtna, men som kan bli leverantörsspecifika om ingen annan kan implementera samma utökning-
ar.99 

EXEMPEL. Teckenkodningar som Ascii var ursprungligen begränsat till 7-bit, och när en ”byte” standardiserades till 

en oktett (8-bit) öppnades en hel bit för andra användningar. Detta resulterade i en ”utökning av Ascii” som varierade 

mellan implementeringar. Ett försök att standardisera alla dessa variationer gav upphov till serien ISO/IEC 8859. Läs 

vidare Om ASCII, ASCII 7-BIT, ASCII 7-BIT MULTIBYTE, och ASCII-8 BIT eller utökad ASCII. 

 

Unicode har infört PUA (eng. Private Use Area), vilket utgörs av de kodpunkter som Unicode konsortiet reserverat för 

privata aktörer att implementera enligt egna behov och krav: U+E000..U+F8FF, U+F0000..U+FFFFD, U+100000..U+10FFFD. 

 

ISO 32000-1:2008 vilket standardiserade PDF 1.7, och som följdes upp av ISO 32000-2:2017, introducerade utöknin-

gar (eng. extensions), vilka möjliggör att privata aktörer kan bygga ut standarden med särskilda, icke-standardiserade, 

funktionaliteter. 

I jämförelse med informationsformat är problemen desamma som för binära format, men avvikande 
anpassningar och utökningar avser resultatet av begreppsanalys, informationsmodeller, ontologier, 
semantik, språk, och terminologi. Det rör sig med andra ord om semantisk interoperabilitet, vilket 
faller utanför denna författning. 

Betydelsen av semantisk interoperabilitet lyfts fram i SOU 2007:47, med kursivering i ursprunglig text (s. 134) ”För 

att uppnå full semantisk interoperabilitet behövs förvaltnings- eller sektorsgemensamma begreppsanalyser med en tyd-

lig ansvarsfördelning och förvaltning av fastställda terminologidefinitioner. Samordning av begrepp, semantiken, be-

traktas numera som en kritisk framgångsfaktor för att förverkliga den samverkande förvaltningen… Detta är dock ett 

generellt arbete som inte kan sägas höra ihop med IT-standardiseringen, men det är en viktig generell förutsättning … . 

För att samverkan mellan IT-system ska vara möjlig är behovet av begreppssamordning något smalare och begränsas 

till de begrepp som ingår i de informationsmodeller som beskriver gränssnittet mellan berörda system. …”. Se även 

betänkandet (a. 11.3) Begrepps- och informationsstandardisering i e-förvaltningen. 

I praktiken innebär interoperabilitet alltså att ett program har implementerat en specifikation för ett 
format på samma sätt som ett annat program. 

Uppmärksamma att problemet med att koda och avkoda ett format konsekvent utgörs av två led. Det första ledet är att 

ett format utgörs av all data som krävs för att representera information och att informationen representerar de värden 

som är avsett. I detta led kan kodningen bli felaktig genom att antingen data saknas eller data förekommer som inte är 

förväntat, eller att informationen representerar ett annat värde än vad som är avsett. 

 

Det andra ledet är att avkodningen av formatet blir fel. För binära format gäller den förenklade tumregeln att ju fler 

former och funktioner en elektronisk handling har, desto färre materiel och metoder kan återge den elektroniska hand-

lingen till samma former och funktioner. Att återge enskilda former och funktioner är inte helt oproblematiskt, men 

generellt enklare. En förenklad gradvis övergång är från text, bild, ljud till video (bild och ljud), vilka sedan kan kom-

primeras. Övergången till fler och mer avancerade, dynamiska och interaktiva former och funktioner ökar sedan risken 

för varierade implementeringar. Till exempel, sammansatta objekt som HTML och PDF, och komplexa relationer som 

databaser och certifikat till digitala signaturer. 

                                                
99  Se även Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.1) Sambandet mellan standarder och interoperabilitet. 
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Figur 11 Presentationsbild från presentation om FGS (2019-08-23) Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), åter-

given här med vissa justeringar. En FGS är enligt denna författning ett informationsformat, och definitionen av schema och 
begrepp och termer för FGS faller utanför denna författning. För närvarande är den vanligaste implementeringen av FGS 
i XML, men det finns inga hinder att implementera FGS i andra format. 

För en FGS implementerat i XML är det relativt enkel att koda och avkoda informationen till text, teknisk kontrollera synta-
xen, och deserialisera till programmets datastrukturer. Här kan scheman användas för att kontrollera definierade datatyper, 
element och deras logiska relationer. Vad ett program sedan gör med informationen från FGS kan bli betydligt svårare att 
harmonisera eller normalisera mellan program. Till exempel, grafiska återgivningar av interaktiva formulär. 

OM ÖPPENHET 

Ett väsentligt kriterium för materiel och metoder i allmänhet men i synnerhet för den elektroniska 
handlingens beständighet är att de är öppna. Att öppna specifikationer eller standarder ska använd-
as är ett genomgående tema bland intressenter inom författningens tillämpningsområde. 

I Digisam (2014-04-03) Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv betraktades principen att använda 

öppna standarder i all digitaliseringsverksamhet och att både mjukvara och hårdvara stödjer öppna standarder, som en 

nödvändig förutsättning för dels långsiktigt bevarande, dels interoperabilitet, dels bred användning och återanvändning 

av digitaliserat material. 

1. BAKGRUND 

Innebörden av öppenhet är kontroversiell. Det finns olika och motsägande uppfattningar om något 
är öppet eller inte. Allt från regeringar och myndigheter till akademin, företag och intresseorganisa-
tioner har definierat ”öppenhet”. Till exempel, i bemärkelsen öppen eller öppna API, data, format, 
källkod, hårdvara, licenser, mjukvaror, program, referensimplementeringar, specifikationer, standar-
der. 

I SOU 2007:47 skiljs öppen standard från öppen källkod, men sammanslår öppen programvara med 
öppen källkod i definitionen: 

… en programvara där källkoden är fritt tillgänglig och där programmet fritt kan användas, 

förändras, förbättras, kopieras och distribueras av alla. 
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Öppen standard förstås på samma sida i betänkandet (s. 68) som synonymt till formell standard där 

Epitetet öppen anspelar antingen på att den formella standarden rent allmänt är mer öppen än en 

proprietär leverantörsstandard, eller på att formella standarder utvecklas och görs tillgängliga 

under principer av öppenhet. 

Betänkandet redogör sedan för ett antal kriterier som kan ligga till grund för bedömningen om en 
standard är öppen eller inte. Dessa sammanfattas här: 

‒ Standarden är utvecklad eller godtagen och upprätthållen i en kollaborativ transparent process 
som bygger på konsensus utifrån en konsensusmodell. Till exempel, konsensusbeslut eller röst-
ningsförfarande för majoritetsbeslut. 

‒ En transparent process kan innebära insyn i all möten och alla handlingar är allmänt tillgängliga 
antingen hela tiden eller efter fastslagna mognadsgrader. 

‒ Processen är allmänt accepterad, villkor är kända för intressenter som vill delta och medlemsav-
gifter kan tillkomma, men inga intressenter förhindras att kunna ansluta sig. 

‒ Den resulterade standarden förvaltas och underhålls med tiden. 

‒ Standarden publiceras och offentliggörs i sammandrag eller i sin helhet, med [eller utan] all nöd-
vändig dokumentering som alla har möjlighet att ta del av och använda till rimlig eller ingen kost-
nad. 

‒ Immaterialrätter antingen är på förhand redovisade med alla krav på motpresentationer av pat-
enthållaren och löften att inte ändra villkoren senare, eller licenserade under [F]RAND (eng. [Fair,] 
Reasonable and Non-Discriminatory). 

Ett remissyttrande till SOU 2007:4 kom från Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sve-
rige (eng. Open Source Sweden), Kommentar till IT-standardiseringsutredningens betänkande ”Den 
osynliga infrastrukturen” SOU 2007:47. I föreningens remissyttrande tas frågan upp om ”Varför ställa 
krav på Open Sourcebaserade referensimplementationer vid specifikation av en öppen standard?”. 
Yttrandet tillför ett kriterium för att kvalificera en standard som öppen, med kursivering i ursprunglig 
text, 

För att en standard ska ses som genuint öppen bör det – som vi ser det – finnas minst två, 

sinsemellan oberoende, öppna referensimplementationer. Först då kan man tala om en öppen 

standard. 

Att öppna referensimplementeringar kvalificeras öppna standarder förespråkas även av FSFE (eng. 
Free Software Foundation Europe).100 Ett annat kriterium är licenser som kan diskvalificera en stan-
dard som öppen. Till exempel, [F]RAND. Det bör dessutom särskilt uppmärksammas att licenser 
som är fri från royalty, förkortat på engelska som RF (eng. Royalty-Free) kan fortfarande reglera 

                                                
100  https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.en.html (20210127) 

https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.en.html
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användningen och implementeringen av en standard. FSFE definierar följaktligen öppen standard 
som101 

… ett format eller protokoll som är 

1. underkastad fullständig publik granskning och användning utan inskränkningar på ett sätt 

som är tillgänglig för alla aktörer; 

2. utan några komponenter eller utökningar vilka är beroende av format eller protokoll som inte 

uppfyller definitionen av öppna standarder; 

3. fri från rättsliga eller tekniska villkor som begränsar användbarheten för någon aktör eller i 

någon affärsmodell; 

4. förvaltat och fortsatt utvecklat oavhängig av någon specifik leverantör i en process som är 

öppen till jämställd deltagande av konkurrenter eller tredje parter; 

5. tillgänglig i flera fullständiga implementeringar från konkurrerande leverantörer eller som en 

fullständig implementering tillgänglig för alla aktörer på lika villkor. 

I den första versionen av EIF (eng. European Interoperability Framework)102 definierades en stand-
ard som öppen om: 

‒ Standarden är antagen och kommer att förvaltas av en icke-vinstdrivande organisation, och fort-
satt utveckling sker med beslut som fattas i en öppen procedur tillgänglig för alla intressenter. Till 
exempel, konsensus, majoritetsbeslut. 

‒ Standarden har publicerats och standardspecifikationsdokumentet är kostnadsfritt eller mot en 
symbolisk avgift tillgängligt och tillåter alla att använda, bearbeta, kopiera och distribuera den. 

‒ Eventuella immaterialrättsliga rättigheter. Det vill säga, patentanspråk på standarden har oåter-
kalleligt tillgängliggjorts utan krav på royalty. 

‒ Det inte finns begränsningar på att återanvända standarden. 

I den andra versionen av EIF omnämns däremot varken den underliggande principen om Använd-
ningen av öppna standarder eller öppna standarder, och istället införs uttrycket ”öppna specifikatio-
ner” vilka tillsynes ersätter ”öppna standarder”. Argumentet är att formella specifikationer har nivåer, 
eller grader, av öppenhet. Om den underliggande principen om öppenhet tillämpas fullt ut får det till 
följd att: 

‒ alla intressenter har samma möjlighet att bidra till utvecklingen av specifikation och en offentlig 
granskning är en del av beslutsfattarprocessen; 

‒ specifikationen är tillgänglig för alla att studera; 

                                                
101  https://fsfe.org/freesoftware/standards/def.en.html (20210127) 
102  Om EIF se Bakgrund till Om interoperabilitet, och där vidare angivna hänvisningar. 

https://fsfe.org/freesoftware/standards/def.en.html
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‒ immaterialrättsliga rättigheter relaterade till specifikationen är licenserande efter [F]RAND -villkor 
eller utan krav på royalty i en form som tillåter implementering av specifikationen i såväl proprietär 
som öppen källkodsmjukvara. 

Andra kännetecken av öppna specifikationer är att mjukvaruimplementeringar kan delas med andra 
och återanvändas. Dessa kriterier för öppenhet måste avvägas mot fall där öppna specifikationer 
antingen saknas eller inte uppfyller behoven av funktionell interoperabilitet. Det finns sedan två över-
gripande kriterier som i alla enskilda fall är viktiga; mognadsgraden av och marknadsstödet för speci-
fikationer. Dessa två kriterier kan emellertid få ge vika när innovativa lösningar ska tas fram. 

Utvärderingen av relevanta formella specifikationer bör därför anpassas efter verksamhetens speci-
fika behov på interoperabilitet i det enskilda fallet, men ska utgå från objektiva kriterier främst rela-
terad till funktionella interoperabilitetskrav. När flera formaliserade specifikationer uppfyller samma 
funktionella interoperabilitetskrav kan de skiljas åt genom att uppställa ytterligare rekvisit på kvalite-
ten av implementering, marknadsstöd, möjlighet till återanvändning, och öppenhet. Resonemangen 
utmynnar i rekommendation 21 och 22 

‒ att offentliga förvaltningar bör använda strukturerade, transparenta och objektiva tillvägagångs-
sätt för att utvärdera och välja formaliserade specifikationer, 

‒ vid etablering av Europeiska offentliga tjänster bör offentliga förvaltningar föredra öppna specifi-
kationer med hänsyn till omfattningen av behoven på funktionalitet, mognadsgrad, och marknads-
stöd. 

Den tredje versionen av EIF ansluter sig till den i föregående versions underliggande princip om 
öppenhet, och förtydligar att det i sammanhanget av interoperabla offentliga tjänster relaterar till 
data, specifikationer, och mjukvara. Den tredje versionen använder fortfarande inte uttrycket ”öppna 
standarder”, och fortsätter istället att hänvisa till ”öppna specifikationer”, men nämner att principen 
omfattar ”graden av öppenheten av en specifikation/standard”. Resonemanget kring öppenhet kring 
specifikationer är liknande den andra versionen av EIF, men inte exakt samma. Den första och sista 
strecksatsen har ändrats: 

‒ alla intressenter har möjlighet [men inte ”samma möjlighet”] att bidra till utvecklingen av specifi-
kation och en offentlig granskning är en del av beslutsfattarprocessen; 

‒ specifikationen är tillgänglig för alla att studera; 

‒ immaterialrättsliga rättigheter till specifikationen är licenserande under [F]RAND -villkor på ett sätt 
som tillåter implementering i både proprietär och öppen källkodsmjukvara, och helst utan krav på 
royalty. 

Övriga kriterier från den andra versionen omnämns med undantag för att mjukvaruimplementeringar 
kan delas med andra och återanvändas. I anslutning till och i rekommendation 3 lyfts emellertid dels 
fördelarna med att använda öppna källkodsprogram, dels sådan som en möjliggörare för den under-
liggande principen om återanvändning. Ett nytt kriterium som införs är att öppenhet möjliggör för 
medborgare och företag att bli delaktiga i utformningen av nya tjänster, att bidra till förbättringar i 
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tjänster och att återkoppla kring kvaliteten på befintliga offentliga tjänster. Resonemangen utmynnar 
i rekommendation 4 

‒ föredra öppna specifikationer med hänsyn till omfattningen av behoven på funktionalitet, mog-
nadsgrad, marknadsstöd, och innovation. 

Det svenska ramverket för digital samverkan (v1.3) från Digg, tidigare utgiven av eSam, ansluter till 
EIF, men definierar även ”öppen standard” (s. 9-10) med innebörden, kursivering i ursprunglig text, 
att standarden 

… tillåter vem som helst att använda och implementera den utan att ägaren av standarden sätter 

upp orimliga eller diskriminerande hinder. Detta medför att produkter som följer standarden är 

kompatibla vilket är en grund för fri konkurrens. För specifikationer och standarder gäller att 

 alla intressenter har möjlighet att bidra till utvecklingen av specifikationerna och att en 

offentlig utvärdering ingår i beslutsprocessen 

 specifikationen eller standarden är tillgänglig för intressenterna utan kostnad 

 det inte finns några begränsningar i användningen av specifikationen eller standarden 

I ett gemensamt uttalande103 bestyrktes fem principer som formar det moderna paradigmen för stan-
darder av fem internationella standardiseringsorganisationer: IAB (eng. Internet Architecture Boa-
rd),104 IETF (eng. Internet Engineering Task Force),105 IEEE (eng. Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers),106 Internet Society,107 W3C (eng. World Wide Web Consortium).108 Till de ursprung-
liga fem undertecknarna anslöt sig Open Grid Forum,109 och stöd gavs i formella uttalanden från ett 
antal andra företag och organisationer,110 och anhängare.111 Webbplatsen är arkiverad sedan 31 
december 2017. Principerna återges nedan, fritt översatt från engelska till svenska.112 

1. Samarbete 

Respektfullt samarbete mellan standardiseringsorganisationer, vilka respekterar varandras själv-
ständighet, integritet, processer, och immaterialrättsliga egendom. 

2. Anslutning till principer 

                                                
103  https://open-stand.org/about-us/affirmation/ (20210127) 
104  https://www.iab.org/documents/correspondence-reports-documents/2012-2/leading-global-standards-organizations-endorse-‘openstand/ 

(20210127) 
105  https://www.ietf.org/blog/leading-global-standards-organizations-endorse-openstand-principles-drive-innovation-and-borderless-

commerce/ (20210127) 
106  https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/position_0214.pdf (20210127) 
107  https://www.internetsociety.org/policybriefs/openstandards/ (20210127) 
108  https://www.w3.org/Consortium/mission (20210127) 
109  https://www.ogf.org/ogf/doku.php (20210127) 
110  https://open-stand.org/about-us/endorsements/ (20210127) 
111  https://open-stand.org/support/view-current-supporters/ (20210127) 
112  https://open-stand.org/about-us/principles/ (20210127) 

https://open-stand.org/about-us/affirmation/
https://www.iab.org/documents/correspondence-reports-documents/2012-2/leading-global-standards-organizations-endorse-%E2%80%98openstand/
https://www.ietf.org/blog/leading-global-standards-organizations-endorse-openstand-principles-drive-innovation-and-borderless-commerce/
https://www.ietf.org/blog/leading-global-standards-organizations-endorse-openstand-principles-drive-innovation-and-borderless-commerce/
https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/position_0214.pdf
https://www.internetsociety.org/policybriefs/openstandards/
https://www.w3.org/Consortium/mission
https://www.ogf.org/ogf/doku.php
https://open-stand.org/about-us/endorsements/
https://open-stand.org/support/view-current-supporters/
https://open-stand.org/about-us/principles/
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Följer de fem fundamentala principerna för framtagande av standarder: 

‒ Vederbörlig process (eng. due process). Deltagarna fattar beslut rättvist och i jämlikhet. Ingen 
deltagare dominerar eller vägleder framtagandet av standarden. Standardiseringsprocessen är 
transparent och det finns möjligheter att överklaga beslut. Det finns väletablerade rutiner för att 
periodvis se över standarder och uppdatera dem. 

‒ Bred samstämmighet. Processer tillåter att alla synpunkter övervägs och bemöts så att enighet 
kan nås över en mängd av intressen. 

‒ Insyn. Standardiseringsorganisationer offentliggör och uppmärksammar förslag till aktiviteter för 
att ta fram standarder, omfattningen av arbetet, och villkor för att delta. Beslutsprotokoll och be-
slutsunderlaget som har lett till beslutet tillhandahålls och är lätt tillgängliga. Innan en standard 
godkänns och antas ges tillfälle för allmänheten att inkomma med synpunkter. 

‒ Jämvikt. Aktiviteter för standarder är inte uteslutande dominerad av någon person, företag eller 
intressegrupp. 

‒ Öppenhet. Processer för standarder är öppen för alla intresserade och informerade aktörer. 

3. Kollektiv förstärkare (eng. Collective Empowerment) 

Ett åtagande av standardiseringsorganisationer som bestyrker dessa fem principer och deras 
deltagande aktörer till kollektiv förstärkning genom att eftersträva standarder som: 

‒ är valda och definierade utifrån tekniska meriter enligt bidragande sakkunniga av varje deltagan-
de aktör; 

‒ tillhandahåller global interoperabilitet, skalbarhet, stabilitet, och resiliens; 

‒ möjliggör global konkurrens; 

‒ fungerar som byggnadsblock för vidare innovation; och 

‒ bidrar till skapandet av globala samhällen, till nytta för mänskligheten. 

4. Tillgänglighet 

Standardspecifikationer tillgängliggörs för alla implementeringar och införanden. Standardise-
ringsorganisationer som bestyrker dessa fem principer har definierat procedurer för att ta fram 
specifikationer som kan implementeras under rättvisa villkor. Med hänsyn till marknadens mång-
fald, rättvisa villkor kan variera från royalty-fri till FRAND. 

5. Frivillig antagande 

Standarder är frivilliga att anta och deras framgång bestäms av marknaden. 

Jämför redogjorda definitioner med definitionerna Om standarder, vilka kan innefatta att en standard 
tas fram med såväl som utan ”samförstånd”. 

2. EN MODELL FÖR BEDÖMNING 

Det framgår av Bakgrund att det finns många tolkningar av öppenhet.113 Att ta fram en ny definition 
förefaller inte konstruktivt, men inte heller är det lämpligt att välja och ansluta sig till en specifik 

                                                
113  Jämför modellen i Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport (2016:2), avsnittet (2.1.3) Om formella och 

öppna IT-standarder. 
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definition med hänsyn till de motstridigheter som finns. Det finns sedan anledning att uppmärksam-
ma att öppenhet beror på sammanhanget.114 

Utgångspunkten är att istället att försöka ta fram en modell som kan användas för att analysera 
lämplig grad av öppenhet för materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet generellt 
och för speciella fall. Modellen återgiven i Tabell 36 generaliserar de olika kriterier av öppenhet som 
påträffats till Positiva och negativa kategorier. Denna inramning är avsedd att hjälpa identifiera och 
fördela kriterier som sedan kan viktas beroende på verksamhetens behov och krav i det enskilda 
fallet. Till exempel, om handlingar inte kan bli allmänna, eller om de kan bli allmänna, och om all-
männa, om de ska gallras efter begränsad tid eller bevaras för all framtid. 

Tabell 36 Exempel på formella och ekonomiska begränsningar (negativa kriterier) en verksamhet kan acceptera med 

hänsyn till sina behov av och krav över tid på åtkomlighet, användningsbarhet, distributionsbarhet, delaktighet (positiva 
kriterier). 

Kriterier Positiva 

N
e
g

a
ti

v
a

 

 Åtkomlighet Användningsbarhet Distributionsbarhet Delaktighet 

e
k
o
n
o
m

is
k
a

 

Kan vår verksamhet täcka 
kostnaderna för att 

införskaffa materiel och 
metoder? 

Till exempel 

 Medlemsavgift 

 Prenumeration 

 Engångsavgift 

Kan vår verksamhet täcka 
kostnaderna för att kunna 
framställa, implementera, 

anpassa och förändra, 
använda och hantera 
materiel och metoder? 

Till exempel 

 Avgift för licenser och 
patent 

 Total kostnad för alla 
andra nödvändiga 
materiel och metoder 

 Total kostnad för att byta 
format (migrera) 

Kan verksamhet täcka 
kostnaderna för att dela 

vidare materiel och 
metoder eller dela med sig 

sina förändringar av 
materiel och metoder? 

Till exempel 

 Avgifter för distribution 

 Kostnader för distributi-
on 

Kan vår verksamhet 
täcka kostnaderna för att 
få delta i framtagandet 

eller översynen av 
materiel och metoder? 

Till exempel 

 Medlemsavgift 

 Kostnader för att trä-
da in på marknaden 

                                                
114  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.4) Skillnaden mellan standarder och öppna standarder. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 248 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

Kriterier Positiva 

fo
rm

e
lla

 

Kan vår verksamhet 
hämta materiel och 

metoder och för dem 
andra nödvändiga materiel 

och metoder? 

Till exempel 

 Dokumentation som un-
danhålls på grund av 
företagshemligheter 

 Krav på medlemskap 
eller registrering 

 Leverantören kan stän-
ga ut användare 

 Det ingen referensimp-
lementering 

Kan vår verksamhet 
använda materiel och 

metoder för att framställa 
eller använda och hantera 

sina handlingar; eller 
implementera, anpassa eller 

förändra materiel och 
metoder? 

Till exempel 

 Licenser som begränsar 
anpassningar och vidare-
utvecklingar. 

 Risk för patentintrång vid 
implementering. 

 Det finns ingen referens-
implementering. 

Kan vår verksamhet dela 
vidare materiel och 

metoder eller dela med sig 
av sina förändringar av 
materiel och metoder? 

Till exempel 

 Licenser som förbjuder 
vidaredistribution 

 Licenser som inte är 
kompatibla med andra 
licenser 

 Licenser som förhindrar 
användningsbarheten 
för andra 

 Bestämmelser inom 
upphovsrätt 

Kan vår verksamhet 
vara med och påverka 

framtagandet och 
översynen av materiel 

och metoder? 

Till exempel 

 Endast stater kan va-
ra medlemmar (Iso) 

 Konkurrensrättsliga 
bestämmelser kan 
gälla för industrisam-
manslutningar (USB-
IF, PCI-SIG) 

 Procedurer för beslut 
och överklagan 

2.1. Positiva och negativa kategorier 

Kriterier kan fördelas till antingen Positiva eller Negativa kategorier. Positiva kategorier är Använd-
ningsbarhet, Delaktighet, Distributionsbarhet, Åtkomlighet. Negativa kategorier är Ekonomiska och 
Formella. Positiva kriterier är sådana som verksamheter har behov av eller krav på materiel och 
metoder, vilka kan inskränkas av negativa kriterier som hindrar eller begränsar ändamålen. 

Utgångsläget är att det inte ska finnas några hinder på eller begränsningar av materiel och metoder 
för att kunna komma åt dem, att använda dem för avsett syfte, att dela dem vidare eller dela med 
sig ändringar av dem, och att delta i framtagandet eller översynen av dem. Frågan är därför om en 
verksamhet kan förverkliga sina behov och krav med avsedda materiel och metoder. Detta förutsätt-
er att verksamheten får förverkliga sina ändamål. 

2.1.1. Negativa 

Negativa kriterier ska vara icke-diskriminerande för alla intressenter inom en målgrupp. Till exempel, 
att alla intressenter måste betala samma pris, eller får förhandla med innehavaren av ett patent. 
Frågan är om ett kriterium ändå ska betraktas som diskriminerande om inte alla intressenter kan 
uppfylla villkoren, eftersom de inte nödvändigtvis har samma förutsättningar, och därigenom ute-
sluts. 

Jämför förordning (EU) 1025/2012 [om europeisk standardisering] artikel 6 om små och medelstora företags tillgång  

till standarder, och skäl 32 ”För att ytterligare främja innovation och konkurrens bör fastställandet en viss teknisk 

specifikation inte diskvalificera en konkurrerande teknisk specifikation från att fastställas i enlighet med bestämmel-

serna i denna förordning. Ett fastställande förutsätter att kriterierna är uppfyllda och att den tekniska specifikationen 

har fått en betydande acceptans på marknaden.”. 

2.1.1.1. Ekonomiska 

Kriterier som överlappar kategorin ekonomi avser i vilken utsträckning ekonomiska krav belastar 
eller begränsar positiva kriterier. Till exempel, alla inköp av materiel och metoder som är nödvändiga 
för att kunna möjliggöra en eller flera positiva kriterier, eller krav på ersättning till upphovspersonen. 
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En bedömning måste ta hänsyn till helheten av alla kostnader. Till exempel, kostnaden för en stand-
ard eller program kan vara låg som enstaka kostnadspost, men kan kräva andra standarder för att 
kunna implementeras respektive andra materiel och metoder för att kunna exekveras, vilka kan upp-
gå till ett stort antal, och därmed blir den totala kostnaden hög. 

EXEMPEL. Frågeställningar som kan ställas: 

– Vad är kostnader för medlemskap över tid? 

– Vad är kostnader för licenser över tid? 

– Vad är den totala kostnaden för en kopia av standaren, och alla andra standarder som standarden hänvisar till och 

vilka är nödvändiga för att implementera standarden. 

– Vad är den totala kostnaden för alla andra materiel och metoder som krävs för att implementera standarden 

2.1.1.2. Formella 

Kriterier som överlappar kategorin formella avser i vilken utsträckning formella krav hindrar eller 
begränsar positiva kriterier. Till exempel, avtalade villkor, lagkrav, policy, regler för en gemenskap 
(eng. community rules), stadgor för en förening. 

De kriterier som vanligtvis uppmärksammas avser immaterialrättsliga krav, särskilt licenser och pa-
tentanspråk. Båda licenser och patent kan ses som antingen ett absolut eller potentiellt hinder. Under 
Allmänna tekniska krav diskuteras Licenser och patent. 

EXEMPEL. Frågeställningar som kan ställas: 

– Finns det lagkrav som måste uppfyllas för åtkomst, användning, distribution, delaktighet? 

– Kan två eller flera licenser kombineras? Till exempel, APL, BSD, GPL, MPL. 

– Vilka rättigheter ger licensen? Är rättigheterna i licensen oåterkalleliga? 

– Är patentanspråken kända eller okända? 

2.1.2. Positiva 

2.1.2.1. Användningsbarhet 

Kriterier i kategorin användningsbarhet avser i vilken utsträckning materiel och metoder är praktiskt 
användbara för det syfte de införskaffades. Kategorin förutsätter Åtkomlighet. 

EXEMPEL. Frågeställningar som kan ställas: 

– Är det möjligt att läsa och kopiera texten i en standard med lättillgängliga verktyg som en text-redigerare eller 

webbläsare? 

– Kan källkod läsas, redigeras, och kompileraseller data- eller programtolkas? 

– Finns det en referensimplementering som kan fylla ut eventuella otydligheter i standarden? 

– Finns det testfiler som kan användas för att kontrollera den egna implementeringen av standarden? 
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– Finns dokumentation för användningen? Till exempel, manualer, handledning, lathundar. 

– Finns dokumentation om beslut eller val? Till exempel, varför en teknisk egenskap eller funktionalitet godtagits 

eller inte. 

Kategorin kan utökas med andra modeller för att bedöma användbarheten beroende på syftet i sam-
manhanget. Till exempel, det är inte nödvändigt för en konsument att läsa eller förstå bakgrunden 
till en standard, medan det för en utvecklare kan vara nödvändigt för användningen av en standard, 
särskilt ur ett längre tidsperspektiv när frågor uppstår kring varför vissa vägval gjordes, och varför 
inte motsatt vägval kan nu göras. 

EXEMPEL. Inom projektet Preforma diskuterades vilka kriterier som kunde ställas för att utvärdera om den källkod 

som leverantörerna skrev var användbar över tid. Det vill säga, att andra utvecklare kunde förvalta och vidareutveckla 

koden. 

 

Diskussionen utgick från begreppet ”kodtransparens” som Eric Steven Raymond hämtat från (eng.) Basics of the Unix 

Philosophy och sammanställt i The Art of Unix Programming (2003).115 Begreppet tog avstamp främst i (eng.) Rule of 

Transparency: Design for visibility to make inspection and debugging easier,116 men begreppet anknyter till andra 

regler. Till exempel, om klarhet och modularitet. 

 

Transparent kod tolkades därför vara sådan kod som en person som inte är bekant med en källkod kan med lätthet hitta, 

orientera sig i, och förstå de bakomliggande idéerna, koncepten och paradigmen som manifesterats i koden. Det vill 

säga, att personen kan ”se” helheten och därmed förstå den. Begreppet omfattade inte användbarheten av den kompi-

lerade koden, eller effektiviteten av koden. Till exempel, i avseendet systemarkitekturen, algoritmer och datastrukturer. 

Begreppet blev inte mer djupgående utrett eller systematiskt strukturerat i Preforma, men ett antal kriterier identifiera-

des som möjligtvis är av intresse att överväga. Förteckningen är långt ifrån fullständig. 

– Organiseringen av alla datafiler, deras sökvägar och namngivning. 

– Användningen av kommentarer, kvalitativ och kvantitativ. Till exempel, många men meningslösa kommentarer är 

inte hjälpsamma. 

– Namngivningen av klasser och deras metoder, funktioner, variabler. 

– Användningen av och relationen mellan dels klasser och deras metoder, dels funktioner. 

– Användningen av datorspråkspecifika drag. Till exempel, kontrollstrukturer och -flöden, inbyggda funktioner, in-

placerade strukturer. 

I ett utkast till rättsligt uttalande framtaget för Preforma men aldrig formellt publicerat sammanställdes ett antal kriterier 

för vad projektet kunde överväga för att använda tredjepartskod.117 Förteckningen var inte fullständig, och utgjorde 

endast underlag för att kunna föra fortsatt diskussion, men utreddes och utvecklades inte vidare. En översättning av 

förteckningen följer nedan med vissa justeringar för förtydliganden eller i enlighet med senare utförda utredningar. 

Kriterierna bör inte kopieras rakt av och måste vidare bearbetas.118 

                                                
115  http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/ch01s06.html 
 http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/ (20210128) 
116  http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/ch01s06.html#id2878054 (202210128) 
117  Benjamin Yousefi, Legal Opinion (a. 12.4) Criteria for using third party code. 
118  Se även Per Elfner (2020) Preformas onlinegemenskap, En explorativ fallstudie. Studien följer upp resultatet 

av projektet och analyserar den etablerade online-gemenskapen utifrån bland annat öppen källkodsstrategier. 

http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/ch01s06.html
http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/
http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/ch01s06.html#id2878054
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– Algoritmer i avseendet logisk implementering av funktionaliteter. Till exempel, om algoritmen är komplex, om 

en känd eller beprövad algoritm används, eller om patenterade algoritmer används. 

– Användbarhet tolkas vara en effekt av bland annat dokumentation, gränssnitt, prestanda, robusthet. 

– Arkitektur i avseendet hur komponenterna för program organiseras för att skapa en helhet, vilket kan påverka om 

koden är skalbar, och ytterligare nödvändiga konfigurationer och anpassningar för att installera och, eller exekvera 

programmet. 

– Beroenden (eng. dependency) i avseendet tekniska krav eller begränsningar för att använda källkoden. Till exem-

pel, beroenden av andra program som kompilatorer, programtolkar eller tredje part programbibliotek, operativsys-

tem; beroenden av specifik hårdvara som processorer, utrustning eller tillverkare; beroenden av minimalt nödvän-

diga resurser för att exekvera programmet såsom processortid, datorminne eller lagring; beroende av specifika 

versioner av de föregående exemplen. 

– Dokumentation i avseendet av information för att kunna använda eller granska källkoden, eller använda program-

met. 

– Effektivitet i avseendet relationen mellan å ena sidan indata och förväntad utdata och, eller prestanda och å andra 

sidan källkodens bland annat algoritmer, arkitektur, beroenden. Till exempel, tid för bearbetning, läsa och skriva, 

minnesanvändning; användningen av programbibliotek eller stora ramverk för att kunna använda tredje parts käll-

kod. 

– Gemenskap (eng. community) i avseendet social och teknisk organisering för utvecklingen och användningen av 

koden. En skillnad kan göras mellan användare och utvecklare. 

 Till exempel, frågor som kan ställas för en gemenskap för utvecklare kan vara: är källkoden färdig?, har källkoden 

spridits genom flera avgreningar vilka resulterar i olika variationer?, hur utvecklas och distribueras källkoden?, hur 

hanteras bidrag till källkoden?, hur organiseras utvecklingen av källkoden, vilka arbetssätt och -rutiner finns det?, 

vilka möjligheter finns det för insyn eller delaktighet i beslutsprocessen?, vilken relation finns det till användar-

gemenskapen, hur hanteras frågor, felanmälningar och dokumentation? 

 Till exempel, frågor som kan ställas för en gemenskap för användare kan vara: vilka är målgruppen för program-

met?, vilka är de faktiska användarna av programmet?, vilka kommunikationskanaler har användarna till utvecklar-

na och till varandra? 

– Gränssnitt i avseendet hur människor eller datorer kan interagera med källkoden och programmet. Till exempel, 

en grafisk eller kommando- gränssnitt, och definierade API. 

– Historik i avseendet källkodens utveckling och användning över tid. Till exempel, finns det en aktiv gemenskap 

som förvaltar, underhåller eller publicerar information som handledningar och dokumentation?, har källkoden an-

vänds med avsedd effekt eller prestanda? 

– Interoperabilitet i avseendet av bland annat ett gränssnitt, modularitet, struktur. 

– Modularitet i avseendet att källkoden utgörs av självständiga och utbytesbara delar, komponenter eller moduler 

vilka kan enkelt modifieras, utökas och om nödvändigt ersättas. Detta tolkades vara en effekt av arkitektur, bero-

enden, struktur. 

– Portabilitet tolkades vara en effekt av beroenden, till vilket kan tilläggas bland annat interoperabilitet, modularitet. 

– Prestanda (eng. performance) tolkades vara en effekt av pålitlighet och robusthet, till vilka kan tilläggas bland 

annat effektivitet. 

                                                
 Se även Blind, K., Böhm, M., The Relationship Between Open Source Software and Standard Setting, Thumm, 

N. (Ed.), EUR 29867 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-
11593-9, doi:10.2760/163594, JRC117836. 
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– Pålitlighet (eng. reliability) i avseendet att programmet är konsekvent. Till exempel, förväntat utdata för en given 

indata, det sker ingen förlust av dataintegritet, det sker inga oväntandade utfall på grund av logiska fel eller brister 

i koden (”buggar”), såsom buffertöverskridning eller minnesläckage. 

– Robusthet i avseendet att programmet är pålitlig under oväntade händelser. Till exempel, hårdvarufel, minskning 

eller överanvändning av datorresurser, uppkomsten av andra fel i den tekniska miljön, inmatning av indata som 

inte är förväntad. 

– Språk i avseendet av utmärkande drag i datorspråket. Till exempel, är språket imperativ eller deklarativ?, är det en 

skriptspråk eller behöver källkoden kompileras?, har språket stöd för samtidighet (multitråd, multiprocess), 

typsystem (dynamisk, statisk), programmeringsparadigm (objekt-orienterad, procedurell, funktionell)? 

– Stil i avseendet hur koden är skriven. Till exempel, konventioner för namngivning som hjälper läsning och förstå-

else av koden och förhindrar förvillelse; organiseringen av kodblock; användningen av symboler, märkspråk eller 

”ASCII-konst” som bidrar estetisk till att underlätta läsningen. 

– Struktur i avseendet hur källkoden är organiserat logiskt. Till exempel kataloger och filer; funktioner, klasser, 

deras metoder, procedurer, flödeslogik även benämnt affärslogik, processlogik eller verksamhetslogik, definitioner 

av datastrukturer och deras relationer som isolerar och separerar funktionaliteter vilka bestämmer funktionaliteter-

nas relationer (inkapsling) och hur de kan utbytas (interoperabilitet). 

– Teknik i avseendet att skriva kod. Till exempel abstraktioner, formgivningsmönster (eng. design pattern) eller anti-

mönster; iterationer eller rekursivitet i logiska processer, objekt-orienterad, funktionell eller procedurell, och ned-

brytningen av kodens beståndsdelar (eng. factoring). 

– Teknologi i avseendet av materiel och metoder för att programmera eller organisera information i format eller data 

strukturer. Tillämpningen av teknologier skapar beroenden och kan påverka bland annat effektivitet, interoperabi-

litet, prestanda, stil, teknik, underhållbarhet. 

– Underhållbarhet i avseendet att källkoden kan modifieras för vilken anledning som helst. Till exempel, tester, 

anpassningar, fortsatt utveckling. Detta tolkades vara en effekt av bland annat beroenden, dokumentation, språk, 

struktur, teknik, och teknologi. Därtill tillkommer frågor om vad som behövs eller kan komma att behövas för 

underhåll. Till exempel, kostnader för att omhänderta och förvalta källkoden, eller vem som kan förvalta koden 

eller vad krävs för att lära sig källkoden, särskilt när det med tiden kan inträffa förändringar i teknologi eller para-

digm som medför att tidigare lärdomar lämnar företräde för nya läror. 

För program som det ställs krav på säkerhet kan andra eller mer preciserade kriterier vägas in. Till exempel, se FOI 

Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (a. 5.1) Säkerhetstypade programspråk, (a. 5.3) Standarder för säker 

programmering, och (a. 5.4) Sårbarhetsförutsägelse i kod. 

2.1.2.2. Delaktighet 

Kriterier i kategorin delaktighet avser i vilken utsträckning intressenter kan delta i arbetet med att ta 
fram och se över materiel och metoder. Hur arbetet organiseras och styrs kan variera mellan aktörer, 
vilka kan ha olika uppfattningar och motiveringar till hur de ska organiserat sig.119 Det kan sedan 

                                                
119  Till exempel, en definition av öppen förvaltning eller öppen styrning är (eng.) ”… a group of community-elected 

developers from a project’s contributor base make technical decisions about the project or projects’ future. 
We’ve found that this often works best when a project sits under the governance of a neutral foundation that 
holds the copy rights and associated marks.”. 

 Todd Moore, Chris Ferris (datum för publicering 2020-04-01, datum för uppdatering 2020-03-31) Open gover-
nance: It’s all about community, Why we believe open governance is the best approach to developing open 
source software. 

 https://developer.ibm.com/articles/open-governance-community/ (20210128) 

https://developer.ibm.com/articles/open-governance-community/
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finnas förutsättningar som behöver uppfyllas för delaktighet. Till exempel, att intressenter kan ta till 
sig tillämpad arbetsmetodik och terminologin som används av de som tar fram materiel och metoder. 

Att särskilt uppmärksamma är att delaktighet kan bjuda in till motsägande uppfattningar som leder 
till avgreningar. Frågan är om avgreningarna har samma avsedda omfång och om deras respektive 
resultat är likartade. Till exempel, om en avgrening leder till att två olika implementeringar av ett 
format uppstår kan båda implementeringarna framställa och återge formatet med samma förväntade 
utfall? 

EXEMPEL. Frågeställningar som kan ställas: 

– Kan man komma i kontakt med personerna i projektet? 

– Kan man lämna förslag till projektet, och hur hanteras förslagen? 

– Kan man bli medlem i projektet? 

– Vilka får bli medlem i projektet? 

– Vilka får vara med i framtagandet av specifikationer? 

– Vilka får vara med i godkännandet av en standard, eller standardiseringen av en specifikation? 

– Hur fattas beslut? Till exempel, genom konsensus eller majoritetsbeslut? Kan beslut överklagas? Finns formella 

processer eller rutiner för besluts- och överklagandeprocessen? 

– Vad är proceduren för att bedöma vilka tekniska egenskaper och funktionaliteter materiel och metoder ska inne-

fatta? 

– Vem har tolkningsrätt vid implementering? 

2.1.2.3. Distributionsbarhet 

Kriterier i kategorin distributionsbarhet avser i vilken utsträckning materiel och metoder eller anpass-
ningar, förbättringar, förädlingar och andra förändringar av dem kan delas med andra så att alla kan 
få åtkomst till, använda, och distribuera vidare resultatet. Kategorin förutsätter användningsbarhet. 

För offentliga verksamheter får kategorin väsentlig betydelse eftersom deras förädling av materiel 
och metoder med offentliga medel måste komma till gagn för resten av den offentliga sektor och 
allmänheten. 

EXEMPEL. Frågeställningar som kan ställas: 

– Får en kopia av standarden, referensimplementeringar, testfiler arkiveras och göras tillgänglig för leverantörer som 

med tiden får uppdrag att se över materiel och metoder? 

– Får anpassningar av program och källkod göras publikt tillgängligt? 

2.1.2.4. Åtkomlighet 

Kriterier i kategorin åtkomlighet avser i vilken utsträckning det är möjligt att fysiskt eller logiskt få tag 
på materiel och metoder. Detta innefattar att få åtkomst till allt som är eller kan vara av betydelse för 
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att i praktiken kunna använda och hantera materiel och metoder över avsedd tid. Till exempel, att 
kunna ladda ner dokument från Internet, eller att få tag på dokumentation på annat sätt. 

Åtkomlighet förutsätter att det finns något att ta del av. Till exempel, att de som tagit fram materiel 
och metoder även dokumenterat sina beslut, tagit fram en eller pekat ut en referensimplementering, 
eller definierat ett API. 

EXEMPEL. Frågeställningar som kan ställas: 

– Finns åtkomst till de beslut, dokument och annat underlag bakom förfarandet att ta fram eller se över standarder 

eller källkod som behövs för att förstå den resulterade standarden eller källkoden? 

– Är grunden för ett beslut, resonemang och motivationen bakom ett beslut redogjort? 

– Är källkod och standarder fritt tillgängliga över Internet? 

– Finns åtkomst till det underlag som källkod och standarder hänvisar till och som är nödvändigt för att förstå och 

implementera källkoden och standarden? 

– Finns kopplingsytor för anslutning. Till exempel, API, kontakter, kontaktdoner? 
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3G2 

 http://www.3gpp2.org/ 

 ISO BMFF 

1. 3GPP2 

3GPP2 C.S0050-B 3GPP2 File Formats for Multimedia Services 

The objective is to define and standardize a set of common file formats to be used in multimedia services 
and to provide interoperability with existing 3G and the Internet multimedia services to the greatest 
extent possible, such as MSS (Multimedia Streaming Service) and MMS (Multimedia Messaging Servi-
ce). The specific media types and descriptions to be covered include: video, audio, images, graphics, 
high fidelity audio as well as presentation layout and synchronization. 

3GP 

 https://www.3gpp.org/ 

 ISO BMFF 

1. 3GPP 

3GPP TS 26.244 V16.1.0 (2020-09) 3GPP file format (3GP) 

3GPP TS 26.244 defines 3GP as an instance of the ISO base media file format. The definition addresses 
3GPP specific features such as codec registration and conformance within the MMS, PSS and MBMS 
services. 

3MF 

1. 3MF CONSORTIUM 

 https://3mf.io/ 

3MF Core Specification v1.2.3 

The 3MF (3D Manufacturing Format) Core Specification describes the set of conventions for the use of 
XML and other widely available technologies to describe the content and appearance of one or more 
3D models. It is written for developers who are building systems to process 3MF content. A primary goal 
of the specification is to ensure the interoperability of independently created software and hardware 
systems that produce or consume 3MF content. 

The specification defines the formal requirements that producers and consumers must satisfy in order 
to achieve interoperability. It describes a 3D model and containing format called the 3MF Document. 
The format requirements are an extension of the packaging requirements described in the Open Packa-
ging Conventions specification. That specification describes packaging and physical format conventions 

http://www.3gpp2.org/
https://www.3gpp.org/
https://3mf.io/
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for the use of XML, Unicode, ZIP, and other technologies and specifications to organize the content and 
resources that make up any model. They are an integral part of the 3MF specification. 

The 3MF Consortium offers a free to use open source implementation of the specification in order to 
allow an easy adoption of the format in applications handling 3D content. 

7ZIP 

 https://www.7-zip.org/ 

1. IGOR PAVLOV 

7z Format description (18.06) 

The 7z Format description of the 7z archive format that can contain files compressed with any method. 

AAC 

 https://www.via-corp.com/licensing/aac/aac-faqs/ 

 MPEG-2 [ISO/IEC 13818-7] 

 MPEG-4 [ISO/IEC 14496-3, -4, -5, -24, -26] 

AAC (eng. Advanced Audio Coding) har stöd för förlustfri komprimering: 

‒ MPEG-4 DST (eng. Direct Stream Transfer) 

‒ MPEG-4 ALS (eng. Audio Lossless Coding) 

‒ MPEG-4 SLS (eng. Scalable Lossless Coding) 

AAC har stöd för syntetiska ljud: 

‒ MPEG-4 Structured Audio 

ABNF 

 Extended BNF 

 RBNF 

1. IETF 

RFC 5234 Augmented BNF for Syntax Specifications: ABNF 

Internet technical specifications often need to define a formal syntax. Over the years, a modified version 
of BNF (Backus-Naur Form) called ABNF (Augmented BNF), has been popular among many Internet 
specifications. RFC 5234 documents ABNF. It balances compactness and simplicity with reasonable 

https://www.7-zip.org/
https://www.via-corp.com/licensing/aac/aac-faqs/
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representational power. The differences between standard BNF and ABNF involve naming rules, repeti-
tion, alternatives, order-independence, and value ranges. RFC 5234 also supplies additional rule defini-
tions and encoding for a core lexical analyzer of the type common to several Internet specifications. 

RFC 7405 Case-Sensitive String Support in ABNF 

RFC 7405 extends the base definition of ABNF (Augmented Backus-Naur Form) to include a way to 
specify US-ASCII string literals that are matched in a case-sensitive manner. 

ACE 

ACE kan avse ett komprimerad arkivformat (eng. Ace Compressed Archive) eller ett speciellt format 
för att lagra genomisk information, Consed. 

1. CONSED 

 http://bozeman.mbt.washington.edu/consed/consed.html 

David Gordon (April 14, 2015) Consed 29.0 documentation 

Filformatet ”ACE” beskrivs i avsnitt 26. 

ACES 

 https://acescentral.com/ 

ACES (eng. Academy Color Encoding System) är en specifikation för utbyte av digitala bilder, hante-
ring av färgarbetsflöden, och framställningen av källhandlingar (eng. masters) för överlämnade och 
arkivering. Specifikation omfattar SMPTE-standarder, lämpliga arbetssätt, och färgvetenskap. Till-
ämpningsområdet är all typ av produktion av video och rörlig bild. Till exempel, filmer, television, 
reklam, AR/VR. 

1. SMPTE 

ST 2065-1:2012 – SMPTE Standard – Academy Color Encoding Specification (ACES) 

ADA 

 ISO/IEC 14519:2001 Information technology — POSIX Ada Language Interfaces — Binding for System Application Program Interface 
(API) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 24772-2:2020 Programming languages — Guidance to avoiding vulnerabilities in 
programming languages — Part 2: Ada 

http://bozeman.mbt.washington.edu/consed/consed.html
https://acescentral.com/
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ISO/IEC TR 24772-2 specifies software programming language vulnerabilities to be avoided in the deve-
lopment of systems where assured behavior is required for security, safety, mission-critical and busin-
ess-critical software. In general, ISO/IEC TR 24772-2 is applicable to the software developed, reviewed 
or maintained for any application. Vulnerabilities described in ISO/IEC TR 24772-2 present the way that 
the vulnerability described in ISO/IEC TR 24772-1 are manifested in Ada. 

ADDML 

1. ARKIVVERKET 

 https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/andre-arkivstandarder/addml-archival-data-description-
markup-language 

ADDML versjon 8.3 

ADDML versjon 8.3 beskriver det norska arkivverkets standard för tekniska metadata ADDML (eng. 
Archival Data Description Markup Language). ADDML är en standard för att beskriva samlingar av data-
filer som är organiserade som platta filer. En platt fil i det här sammanhanget betyder att filen är i klartext 
och internt organiserad antingen genom fast positionering eller genom teckenavgränsning. En sådan 
samling filer är en datauppsättning (nor. datasett). En fil som innehåller en beskrivning av datauppsätt-
ningen är datauppsättningsbeskrivning (nor. datasettbeskrivelse). 

2. RIKSARKIVET 

 http://xml.ra.se/addml/ 

Svenska Riksarkivet har tagit fram en tillämpningsprofil av ADDML. 

ADES 

 För det övergripande ämnesområdet betrodda tjänster se andra rapporter. Till exempel, Rapport: Vägledning För betrodda tjänster i 
Sverige enligt eIDAS–Utgåva 3 (20200610).120 

Avancerade elektroniska underskrifter, förkortat på engelska som AdES (eng. Advanced Electronic 
Signatures) avser sådana underskrifter som regleras i förordning (EU) 910/2014 [om betrodda 
tjänster]. Med andra ord, AdES är ett rättsligt begrepp. 

För sådana avancerade elektroniska underskrifter som hamnar inom tillämpningsområdet för förord-
ning (EU) 910/2014 är utgångspunkten EU-kommissionens genomförandebeslut 2015/1506. Dessa 
avancerade elektroniska underskrifter kan implementeras och representeras med CMS, PDF och 
XML i enlighet med tekniska specifikationer från Etsi CAdES, PAdES, respektive XAdES, eller CA-
dES och XAdES i ASiC. 

                                                
120  https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2020/internet/vagledning-betrodda-tjanster-enligt-eidas---

utgava-3---20200610.pdf (20210202) 

https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/andre-arkivstandarder/addml-archival-data-description-markup-language
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/andre-arkivstandarder/addml-archival-data-description-markup-language
http://xml.ra.se/addml/
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2020/internet/vagledning-betrodda-tjanster-enligt-eidas---utgava-3---20200610.pdf
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2020/internet/vagledning-betrodda-tjanster-enligt-eidas---utgava-3---20200610.pdf
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1. CEF 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, förkortat på engelska som CEF (eng. Connecting Europe 
Facility) finansierar framtagandet av digitala infrastrukturtjänster, förkortat på engelska som DSI 
(eng. Digital Service Infrastructure), även benämnda byggnadsblock (eng. Building Block).121 Grund-
en för varje byggnadsblock är tillämpliga Standarder och tekniska specifikationer. För vissa tjänster 
tas det dessutom fram en Referensimplementering, dels i form av en Demoimplementering (eng. 
sample implementation) för att påvisa överensstämmelse med standarder eller tekniska specifika-
tioner, och som är avsedda att återanvändas av verksamheter, dels i form av överensstämmelse-
tester som är avsedda att användas för att främja anammande av standarder och tekniska specifi-
kationer.122 Ett sådant byggnadsblock finns för e-underskrifter (stiliserat eng. eSignature).123 

1.1. Standarder och tekniska specifikationer 

CEF har stöd för de europeiska standarderna EN 319 122 (CAdES), EN 319 132 (XAdES), EN 
319 142 (PAdES), EN 319 162 (ASiC). Uppmärksamma emellertid att EU-kommissionens genom-
förandebeslut 2015/1506 fortfarande hänvisar till tidigare tekniska specifikationer för standarderna. 

1.2. Demoimplementering 

En demoimplementering finns tillgänglig för användning av tjänst för digitala signaturer, förkortat på 
engelska som DSS (eng. Digital Signature Service). Det bakomliggande programramverket är skriv-
en i Java och är dokumenterat.124 

2. DIGG 

2.1. Fristående underskriftstjänst 

Digg har tagit fram en normativ specifikation för granskningen av fristående underskriftstjänster,125 
vilken kan användas tillsammans med det tekniska ramverket Sweden Connect.126 Den normativa 
specifikationen för fristående underskriftstjänst utgörs av fyra handlingar. 

Fristående Underskriftstjänst (v1.40) 

Övergripande beskrivning av tjänsten, tester, och definitioner. 

Policy fristående underskriftstjänst (v1.40) 

Specificerar policy för funktionella parametrar som påverkar tjänstens funktion och som i enlighet med 
gällande funktionella krav ska vara konfigureringsbara och föränderliga över tid. Dessa policyer omfattar 
datalagring, algoritmer, tillitsnivå, certifikatpolicy, underskriftsbegäran. 

                                                
121  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/The+Vision (20210203) 
122  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+a+Building+Block (20210203) 
123  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature (20210203) 
124  https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/doc/dss-documentation.html (20210203) 
125  https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift (20210202) 
126  https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/ (20210202) 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/The+Vision
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+a+Building+Block
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/doc/dss-documentation.html
https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift
https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/
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För asymmetrisk kryptering och hashfunktioner hänvisas även till specificerade kryptografiska algorit-
mer i Deployment Profile for the Swedish eID Framework,127 och RSA-PSS.128 

För certifikat hänvisas till Etsi EN 319 411-1 och EN 319 411-2, vilka gäller i helhet med vissa precise-
ringar och avgränsningar. Certifikat ska tillämpa profilen NCP+ i EN 319 411-1, medan kvalificerade 
certifikat ska tillämpa profilen QCP-n-qscd i EN 319 411-2.  

Tjänstespecifikation (v1.40) 

Innehåller dels funktionell beskrivning och funktionella krav på tjänsten, dels precisering och avgräns-
ning av de format underskriftstjänsten ska stödja: PAdES, digitala signaturer i PDF 1.7 med CMS (RFC 
5652, RFC 6211), och XML signatures [XML-Dsig], XAdES BES. 

Icke funktionella krav (v1.40) 

Andra krav på tjänsten. Till exempel, tillgänglighet, kapacitet, säkerhet. 

3. ENISA 

Den Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå, förkortat på engelska som Enisa (eng. European 
Union Agency for Cybersecurity) har publicerat flertal rapporter om betrodda tjänster.129  

Overview of standards related to eIDAS, Specifying formats of advanced electronic signatures and 
seals (december 2019)130 

I rapporten utvärderas lämpligheten av och skillnaderna med standarderna EN 319 122 (CAdES), EN 
319 132 (XAdES), EN 319 142 (PAdES), EN 319 162 (ASiC) jämfört med de tekniska specifikationerna 
i EU-kommissionens genomförandebeslut 2015/1506. Utvärderingen ligger till grund för att bedöma be-
hovet av en uppdatering av kommissionens beslut, konsekvenserna av en sådan ändring, och tidsramen 
för en eventuell ändring. 

4. EU 

4.1. EU-kommissionens genomförandebeslut 2015/1506 

Den Europeiska kommissionen har med stöd av artiklarna 27.4 och 37.4 i förordning (EU) 910/2014 
fastställt i ett genomförandebeslut vilka standarder som när uppfyllda förutsätts överensstämma med 
kraven i förordningens artiklar 26 och 36, 27.1-2 och 37.1-2.131 I förordningen (EU) 910/2014 anges 

                                                
127  https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/latest/02_-_Deployment_Profile_for_the_Swedish_eID_Framework.html#cryptogra

phic-algorithms (20210202) 
128  Digg hänvisar till en namnrymdidentifierare för säkerhetsarbetsgruppen för XML (eng. XML Security Working 

Group), vilken lades ner 2016. Senaste rekommendation från IETF är RFC 8017 (informativ). 
 https://www.w3.org/2008/xmlsec/ 
 https://tools.ietf.org/html/rfc8017 (20210202) 
129  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj/ 
 https://www.enisa.europa.eu/ (20210203) 
130  https://www.enisa.europa.eu/publications/assessment-of-standards-related-to-eidas-i/ (20200529) 
131  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 av den 8 september 2015 om fastställande av speci-

fikationer rörande format för avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska stämplar i 
enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elek-
tronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. 

https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/latest/02_-_Deployment_Profile_for_the_Swedish_eID_Framework.html#cryptographic-algorithms
https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/latest/02_-_Deployment_Profile_for_the_Swedish_eID_Framework.html#cryptographic-algorithms
https://www.w3.org/2008/xmlsec/
https://tools.ietf.org/html/rfc8017
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj/
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/publications/assessment-of-standards-related-to-eidas-i/
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att [n]är kommissionen behandlar formaten för avancerade elektroniska underskrifter och stämplar 
ska den bygga vidare på den praxis, de standarder och den lagstiftning som redan finns, i synnerhet 
kommissionens beslut 2011/130/EU (skäl 64).132 

Bilagan till genomförandebeslutet hänvisar till följande tekniska specifikationer TS 103 171 (XAdES), 
TS 103 172 (PAdES), TS 103 173 (CAdES), TS 103 174 (ASiC). 

4.1.1. CAdES, PAdES, XAdES, och ASiC 

Av genomförandebeslutet artiklarna 1 och 3, vilka har här sammanslagits och uppställts i lista för att 
underlätta läsningen,133 framgår att offentliga verksamheter 

… som begär en avancerad elektronisk [underskrift, stämpel] eller en avancerad elektronisk 

[underskrift, stämpel] som är baserad på ett kvalificerat certifikat enligt artikel [27.1, 37.1] och 

[27.2, 37.2] i förordning (EU) nr 910/2014 

– ska erkänna avancerade elektroniska [underskrifter, stämplar] i formaten XML, CMS eller 

PDF på överensstämmelsenivå 

– B [eng. Basic], 

– T [eng. Trusted time for signature existence] eller 

– LT [eng. Long Term] eller 

– använda en tillhörande [underskriftsbehållare, stämpelbehållare], 

– när dessa [underskrifter följer, överensstämmer med] de tekniska specifikationerna i bilagan. 

Bilagan till genomförandebeslutet hänvisar till tekniska specifikationer från Etsi och basprofilerna för 
CAdES, PAdES, och XAdES,134 vilka återges i Tabell 37. Med tillhörande underskriftsbehållare och 
stämpelbehållare avses ASiC135 konfigurerad i basprofiler som stödjer de självständiga underskrifter-
na (eng. detached signatures) CAdES och XAdES i överensstämmelsenivå B, T eller LT, vilka korr-
esponderar med överensstämmelsenivåerna för ASiC. Huvudregeln är att någon av nämnda tek-
niska specifikationer ska användas, men genomförandebeslutet tillåter även Andra specifikationer. 

Tabell 37 Basprofilerna i CAdES, PAdES, XAdES. Uppmärksamma att bilagan till Kommissionens genomförandebeslut 

                                                
132  Kommissionens beslut (2011/130/EU) av den 25 februari 2011 om fastställande av minimikrav för behandling 

över gränserna av dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1506 (20210201) 
133 Jämför genomförandebeslutet (skäl 6) ”Avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska 

stämplar liknar varandra ur teknisk synvinkel. Standarderna för formaten för avancerade elektroniska under-
skrifter bör efter nödvändig anpassning vara tillämpliga på formaten för avancerade elektroniska stämplar.”. 

134 Akronymerna fungerar inte riktigt på svenska, men följer av den engelska författningstexten ”XML, CMS or 
PDF [A]dvanced [E]lectronic [S]ignature”. 

135 Akronymen fungerar inte riktigt på svenska, men följer av den engelska författningstexten ”[A]ssociated [S]ig-
nature [C]ontainer”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1506
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(EU) 2015/1506 uttryckligen undantar LTA (klausul 9). 

Profil Avser 

B Grundläggande profil med information om när underskriften framställdes.  

T Utökar B med ett tillförlitligt bevis (eng. token) som ett tidmärke eller en tidsstämpel som påvisar 
att underskriften existerade vid en särskilt datum och tid. 

LT Utökar T och omsluter alla certifikat som krävs för att validera den elektroniska underskriften. 

LTA Utökar LT och tillämpar en underskrift som uppfyller LT. Denna procedur kan repeteras. 

Att uppmärksamma är att i bilagan till genomförandebeslutet uttryckligen undantas klausul 9 i hän-
visade specifikationer. Det är klausul 9 som specificerar LTA (eng. Long Term Archive time-stamps). 
Anledning till detta anges i genomförandebeslutet (skäl 5):136 

De standarder som förtecknas i bilagan till detta beslut är de befintliga standarder som finns för 

format avseende avancerade elektroniska underskrifter. På grund av standardiseringsorganens 

pågående revidering av långvariga arkivformer för referensformaten, utesluts standarder med 

närmare uppgifter om långvarig arkivering från detta besluts tillämpningsområde. När den nya 

versionen av referensstandarderna finns tillgänglig kommer hänvisningarna till standarderna och 

klausuler om långvarig arkivering att revideras. 

Det framgår av specifikationen för ASiC att det inte finns stöd för CAdES och XAdES i överensstäm-
melsenivå LTA eftersom specifikationen för ASiC saknar en sådan nivå, men att den nivån förväntas 
införas när ASiC har stöd för LTA (eng.):137 

The mentioned CAdES and XAdES profiles define an additional LTA (Long Term Archive time-

stamps) conformance level that allow validation of the signature long time after its generation. 

An equivalent level for AsiC requires a revision of the mother specification (currently TS 102 

918 [6] (V1.2.1)). It is anticipated that the present document will be updated to include the LTA 

level when a suitable version of the AsiC mother specification will be available. [AsiC avviker 

från sedvanlig stilisering ASiC.] 

 

                                                
136  Jämför förordning (EU) 910/2014 (skäl 61) ”Genom denna förordning bör långsiktigt bevarande av uppgifter 

säkerställas, för att säkerställa den rättsliga giltigheten hos elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar 
över längre tidsperioder och garantera att de kan valideras oavsett kommande tekniska förändringar.”. 

 Det kan även uppmärksammas att genomförandebeslutet inte hänvisar till standarder. Bilagan hänvisar till 
tekniska specifikationer, vilka inte vanligtvis nödvändigtvis avser samma sak. Jämför definitionerna i förordning 
(EU) 1025/2012 [om europeisk standardisering]. 

137 ETSI TS 103 174 V2.2.1 (2013-06), Scope (a. 1, s. 5). 
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4.1.2. Andra specifikationer 

Av Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 artiklarna 2 och 4, vilka har här samman-
slagits och uppställts i lista för att underlätta läsningen, framgår att offentliga verksamheter 

… som begär en avancerad elektronisk [underskrift, stämpel] eller en avancerad elektronisk 

[underskrift, stämpel] som är baserad på ett kvalificerat certifikat enligt artikel [27.1, 37.1] och 

[27.2, 37.2] i förordning (EU) nr 910/2014 

– ska erkänna andra format av elektroniska [underskrifter, stämplar] än de som avses i artikel 

[1, 3] i detta beslut, 

– under förutsättning att den medlemsstat där tillhandahållaren av betrodda tjänster som 

användes av [undertecknaren, skaparen av stämpeln] är etablerad, erbjuder andra 

medlemsstater möjligheter till validering av [underskrift , stämplar] som är lämpad, när så är 

möjligt, för automatiserad behandling. 

En verksamhet är därför skyldig att ta emot elektroniska underskrifter i andra format. Det följer om-
vänt, att under samma förutsättningar får en verksamhet framställa elektroniska underskrifter i andra 
format. En förutsättning är att det finns ”möjligheter till validering”,138 vilket innebär enligt andra punk-
ten till artikel 2 och 4 (a-c) att det ska 

… 

(a) tillåta andra medlemsstater att [validera, kontrollera] de mottagna elektroniska 

[underskrifterna, stämplarna] online, kostnadsfritt och på ett sätt som är begripligt för 

personer som inte är infödda talare av språket i fråga, 

(b) anges i [det undertecknade dokumentet, den stämplade handlingen], i den elektroniska 

[underskriften, stämpeln] eller i den elektroniska dokumentbehållaren [och, ”,”] 

Att möjligheterna till validering ska anges i det undertecknade dokumentet eller den stämplade hand-
lingen tolkas här avse att uppgifterna återfinns i själva innehållet, medan i underskriften, stämpeln 
eller dokumentbehållaren att uppgiften återfinns i metadata, logiska, meta strukturer eller attribut.139 
Valideringen ska vidare 

(c) bekräfta en avancerad elektronisk [underskrifts, stämpels] giltighet under förutsättning att 

1. det certifikat som understöder den avancerade elektroniska [underskriften, stämpeln] var 

giltigt vid tidpunkten för [undertecknandet, stämplingen] och, när den avancerade 

                                                
138 Jämför ”När andra format för elektroniska underskrifter eller stämplar än de som vanligen stöds tekniskt an-

vänds som underskrift eller stämpel bör kontrollmedel tillhandahållas som möjliggör kontroll över gränserna av 
de elektroniska underskrifterna och stämplarna. …” (skäl 7). 

139 Se även (skäl 7) ”… För att mottagande medlemsstater ska kunna lita på en annan medlemsstats kontrollverk-
tyg är det nödvändigt att tillhandahålla lätt tillgänglig information om dessa kontrollverktyg genom att medta 
information i de elektroniska dokumenten, i de elektroniska underskrifterna eller i de elektroniska dokument-
behållarna.”. 
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elektroniska [underskriften, stämpeln] är understödd av ett kvalificerat certifikat, att det 

kvalificerade certifikatet som understöder den avancerade elektroniska [underskriften, 

stämpeln] vid tidpunkten för [undertecknandet, stämplingen] var ett kvalificerat certifikat 

för elektronisk [underskrift, stämpel] som följde bilaga [I, III] i förordning (EU) nr 

910/2014 och att det var utfärdat av en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster, 

2. [valideringsuppgifterna för underskriften, stämpelns valideringsuppgifter] 

överensstämmer med de uppgifter som lämnats till den förlitande parten, 

3. den unika uppsättning uppgifter som avser [undertecknaren, stämpelns skapare] har 

tillhandahållits den förlitande parten på rätt sätt, 

4. användningen av en eventuell pseudonym tydligt har angetts för den förlitande parten om 

en pseudonym användes vid tidpunkten för [undertecknandet, stämplandet], 

5. när den avancerade elektroniska [underskriften, stämpeln] skapas av en [kvalificerad140] 

anordning för [skapande av sådana underskrifter, elektroniska stämplar], det tydligt anges 

för den förlitande parten att en sådan anordning har använts, 

6. integriteten hos de [undertecknade, stämplade] uppgifterna inte har äventyrats, 

7. kraven i artikel [26, 36] i förordning (EU) nr 910/2014 var uppfyllda vid tidpunkten för 

[undertecknandet, stämplingen], 

8. det system som används för att validera den avancerade elektroniska [underskriften, 

stämpeln] ger den förlitande parten det korrekta resultatet av valideringsförfarandet och 

gör det möjligt för den förlitande parten att upptäcka eventuella problem som är relevanta 

för säkerheten. 

 

4.2. Förordning (EU) 910/2014 

Elektroniska underskrifter och stämplar är rättsliga begrepp definierade och reglerade i förordning 
(EU) 910/2014, med den förekommande förkortningen eIDAS-förordningen, stiliserat efter den eng-
elska förkortningen (eng. Electronic IDentification, Authentication and trust Services).141 

4.2.1. Bevarandetjänster för elektroniska underskrifter och stämplar 

Förordning (EU) 910/2014 definierar endast bevarandetjänster för elektroniska underskrifter, stäm-
plar eller certifikat med anknytning till dessa tjänster.142 Den närmare regleringen för sådana tjänster 
omfattar endast kvalificerad tjänst för bevarande av kvalificerade elektroniska underskrifter (art. 34) 

                                                
140  Bestämmelsen tolkas vara avsedd att hänvisa till definitionen i förordning (EU) 910/2014 artikel 3.23 kvalifice-

rad anordning för underskriftframställning. Jämför den engelska texten ”when the advanced electronic signa-
ture is created by a qualified electronic signature creation device, …”. 

141  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering 
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 
1999/93/EG. 

142 Jämför (skäl 61) ”Genom denna förordning bör långsiktigt bevarande av uppgifter säkerställas, för att säker-
ställa den rättsliga giltigheten hos elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar över längre tidsperioder 
och garantera att de kan valideras oavsett kommande tekniska förändringar.”. 
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som på motsvarande sätt ska gälla för kvalificerad tjänst för bevarande av kvalificerade elektroniska 
stämplar (art. 40): 

En kvalificerad tjänst för bevarande av kvalificerade elektroniska underskrifter [eller stämplar] 

får endast tillhandahållas av en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster som använder 

förfaranden och tekniker som gör det möjligt att förlänga den kvalificerade elektroniska 

[underskriftens, stämpelns] tillförlitlighet utöver perioden för teknisk giltighet. 

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa referensnummer till standarder för kvali-

ficerade tjänster för bevarande av kvalificerade elektroniska [underskrifter, stämplar]. Överens-

stämmelse med kraven i punkt 1 ska förutsättas när systemen för de kvalificerade tjänsterna för 

bevarande av kvalificerade elektroniska [underskrifter, stämplar] uppfyller dessa standarder. 

 

4.2.2. Validering av elektroniska underskrifter 

En betrodd tjänst kan innefatta funktioner för kontroll och validering av särskilda tjänster och, eller 
anknytande certifikat. Begreppet validering definieras emellertid endast för elektroniska underskrifter 
i artikel 3.41 som 

… en process genom vilken en elektronisk underskrifts giltighet kontrolleras och bekräftas.  

Principerna bör emellertid gälla vid validering av andra betrodda tjänster.143 Närmare bestämmelser 
om validering återfinns i förordningens artikel 32 om krav på validering av kvalificerade elektroniska 
underskrifter, vilka gäller på motsvarande sätt för kvalificerade elektroniska stämplar (art. 40).144 

1. Genom valideringsförfarandet för en kvalificerad elektronisk underskrift ska den kvalificerade 

elektroniska underskriftens giltighet bekräftas under förutsättning att 

a) det certifikat som stöder [underskriften, stämpeln] vid tidpunkten för [undertecknandet, 

stämplingen] var ett kvalificerat certifikat för elektroniska [underskrifter, stämplar] som 

överensstämmer med bilaga [I, III], 

b) det kvalificerade certifikatet har utfärdats av en kvalificerad tillhandahållare av betrodda 

tjänster och var giltigt vid tidpunkten för [undertecknandet, stämplingen], 

                                                
143 Jämför EU-kommissionens genomförandebeslut 2015/1506, när Andra specifikationer i offentliga nät-

tjänster ska valideras (skäl 9) ”För att skapa jämförbara krav på validering och öka tilliten till de validerings-
möjligheter som tillhandahålls av medlemsstaterna för andra elektroniska underskrifts- och stämpelformat än 
de som vanligen stöds, bygger kraven som fastställs i detta beslut gällande kontrollverktyg på kraven på valid-
ering av kvalificerade elektroniska underskrifter och stämplar som avses i artiklarna 32 och 40 i förordning 
(EU) nr 910/2014.”. 

144 Se även (skäl 57) ”För att säkerställa rättssäkerheten avseende en underskrifts giltighet är det nödvändigt att 
specificera vilka komponenter i en kvalificerad elektronisk underskrift som bör bedömas av den förlitande part 
som utför valideringen. ...”. 
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c) valideringsuppgifterna för underskriften överensstämmer med de uppgifter som lämnats till 

den förlitande parten, 

d) certifikatets unika uppsättning uppgifter som avser [undertecknaren, stämpelns skapare] har 

tillhandahållits den förlitande parten på rätt sätt, 

e) användningen av en eventuell pseudonym tydligt har angetts för den förlitande parten om en 

pseudonym användes vid tidpunkten för [undertecknandet, stämplandet], 

f) den elektroniska underskriften har skapats med hjälp av en [kvalificerade145] anordning för 

skapande av elektroniska [underskrifter, stämplar], 

g) integriteten hos de undertecknade uppgifterna inte har äventyrats, 

h) kraven i artikel 26 var uppfyllda vid tidpunkten för [undertecknandet, stämplingen]. 

2. Det system som används för att validera den kvalificerade elektroniska underskriften ska ge 

den förlitande parten det korrekta resultatet av valideringsförfarandet och ska göra det möjligt för 

den förlitande parten att upptäcka eventuella problem som är relevanta för säkerheten. 

Artikel 33 om kvalificerad valideringstjänst för kvalificerade elektroniska underskrifter, som ska till-
ämpas på motsvarande sätt för valideringstjänster för kvalificerade elektroniska stämplar (art. 40), 
anger följande: 

1. En kvalificerad valideringstjänst för kvalificerade elektroniska [underskrifter, stämplar] får 

endast tillhandahållas av en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster som 

a) tillhandahåller validering i enlighet med artikel 32.1, och 

b) gör det möjligt för förlitande parter att erhålla resultaten av valideringsförfarandet på ett 

automatiskt sätt som är tillförlitligt, effektivt och försett med en avancerad elektronisk 

underskrift eller en avancerad elektronisk stämpel från tillhandahållaren av den kvalificerade 

valideringstjänsten. 

Kommissionen har vid skrivande stund inte fattat beslut om genomförandeakter för artiklarna 32.1 
eller 33.1 i enlighet med artiklarna 32.3 respektive 33.2.146 

I Tabell 38 sammanställs termer från förordningen och de tolkningar som görs av dem. 

                                                
145  Bestämmelsen tolkas vara avsedd att hänvisa till definitionen i förordning (EU) 910/2014 artiklarna 3.23 och 

3.32 kvalificerad anordning för underskriftframställning respektive skapande av elektroniska stämplar. 
146 Se även PTS Redovisning av regeringsuppdrag avseende konsekvenser av EU-förordningen om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster (20151218), bilaga 1 (s. 33) ”Sverige bör verka för att dessa genomförande-
akter inte innefattar krav på historisk validering …”. 
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Tabell 38 Tolkning av begreppen validering och kontroll i förordning (EU) 910/2014. 

Term Tolkning 

Validering Process som kontrollerar och bekräftar villkoren i artikel 32 (jfr art. 41). 

Valideringstjänst En betrodd tjänst för validering enligt artikel 3.16. 

Valideringsuppgifter Uppgifter som används för att validera en elektronisk underskrift eller en elek-
tronisk stämpel (art. 3.40). Troligtvis publika nycklar, och eventuell policy för 
valideringsförfarandet. 

Valideringsförfarandet Inledandet av eller det stegvisa utförandet [”processen”] av en validering. 

Kontroll Kontroll av komponenter som utgör den elektroniska underskriften eller stäm-
peln. 

Kontrollverktyg Programvara eller liknande som kontroller giltigheten av komponent eller upp-
gift. 

 

5. ETSI 

Den Europeiska standardiseringsorganisationen för telekommunikation, förkortat  på engelska som 
Etsi (eng. European Telecommunications Standards Institute), har tagit fram standarder och tekni-
ska specifikationer för ASiC, CAdES, PAdES, XAdES. Därutöver har Etsi även tagit fram standarder, 
tekniska specifikationer och andra dokument som berör Bevarandetjänster för underskrifter, Fram-
ställning och validering av underskrifter, Policy för underskrifter.147 

5.1. Bevarandetjänster för underskrifter 

– ETSI 019 510 (Scoping study and framework for standardization of long-term data preservation ser-
vices) 

– ETSI 119 511 (Trust service providers providing long-term preservation of digital signatures or ge-
neral data) 

– ETSI 119 512 (Trust service providers providing long-term data preservation services) 

5.2. Certifikat 

– ETSI 119 403 (Trust Service Provider Conformity Assessment) 

– ETSI 119 411 (Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates) 

– ETSI 119 412 (Certificate Profiles) 

– ETSI 119 431 (Policy and security requirements for trust service providers) 

– ETSI 119 432 (Protocols for remote digital signature creation) 

                                                
147  https://www.etsi.org/technologies/digital-signature 
 https://portal.etsi.org/TB-SiteMap/esi/esi-activities (20200203) 

https://www.etsi.org/technologies/digital-signature
https://portal.etsi.org/TB-SiteMap/esi/esi-activities
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– ETSI 119 441 (Policy requirements for TSP providing signature validation services) 

– ETSI 119 442 (Protocol profiles for trust service providers providing AdES digital signature validation 
services) 

– ETSI 119 495 (Sector Specific Requirements) 

– ETSI 319 401 (General Policy Requirements for Trust Service Providers) 

– ETSI 319 403 (Trust Service Provider Conformity Assessment) 

– ETSI 319 411 (Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates) 

– ETSI 319 412 (Certificate Profiles) 

– ETSI 319 421 (Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps) 

– ETSI 319 422 (Time-stamping protocol and time-stamp token profiles) 

5.3. Framställning och validering av underskrifter 

– ETSI 119 100 (Guidance on the use of standards for signature creation and validation) 

– ETSI 119 101 (Signature creation and signature validation) 

– ETSI 119 102 (Creation and Validation of AdES) 

– ETSI 319 102 (Procedures for Creation and Validation) 

5.4. Policy för underskrifter 

– ETSI 119 172 (Signature Policies) 

6. ISO/IEC 

– ISO/IEC 14516 (Trusted Third Party services) 

– ISO/IEC 15945 (TTP services to support the application of digital signatures) 

– ISO/IEC 29003 (Identity proofing) 

ADOBE RGB (1998) 

 SCID 

1. ISO 

ISO 12640-4:2011 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 4: Wide gamut 
display-referred standard colour image data [Adobe RGB (1998)/SCID] 

ISO 12640-4 specifies a set of standard wide gamut display-referred colour images, encoded as 16-bit 
Adobe RGB (1998) digital data, that can be used for the evaluation of changes displayed on a colour 
monitor and printing in image quality during coding, image processing, including colour re-rendering and 
colour space transformations, compression and decompression. These images can be used for resear-
ch, testing and assessing of output systems such as printers, colour management systems and colour 
profiles. 
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AES3 

 LPCM 

1. IEC 

IEC 60958-1:2008 Digital audio interface – Part 1: General 

IEC 60958-1:2008 describes a serial, uni-directional, self-clocking interface for the interconnection of 
digital audio equipment for consumer and professional applications. It provides the basic structure of 
the interface. Separate documents define items specific to particular applications. The interface is 
primarily intended to carry monophonic or stereophonic programs, encoded using linear PCM and with 
a resolution of up to 24 bits per sample. This third edition cancels and replaces the second edition 
published in 2004 and constitutes a technical revision. It includes the following significant technical 
changes with respect to the previous edition: Electrical and optical requirements are removed from IEC 
60958-3; they are specified in IEC 60958-1. 

IEC 60958-3:2006 Digital audio interface – Part 3: Consumer applications 

IEC 60958-3:2006 specifies the consumer application of the interface for the inter-connection of digital 
audio equipment defined in IEC 60958-1. 

IEC 60958-4-1:2016 Digital audio interface – Part 4-1: Professional applications – Audio content 

IEC 60958-4-1:2016 specifies the format for coding audio used for the audio content. Together with IEC 
60958-1, IEC 60958-4-2, IEC 60958-4-4, it specifies an interface for serial digital transmission of two 
channels of periodically sampled and linearly represented digital audio data from one transmitter to one 
receiver. 

IEC 60958-4-2:2016 Digital audio interface – Part 4-2: Professional applications – Metadata and 
subcode 

IEC 60958-4-2:2016 specifies the format for coding metadata, or subcode, that relates to the audio 
content and is carried with it. Together with IEC 60958-1, -4-1, -4-4, it specifies an interface for serial 
digital transmission of two channels of periodically sampled and linearly represented digital audio data 
from one transmitter to one receiver. 

IEC 60958-4-4:2016 Digital audio interface – Part 4-4: Professional applications – Physical and 
electrical parameters 

IEC 60958-4-4:2016 specifies the physical and electrical parameters for different media. Together with 
IEC 60958-1, -4-1, -4-2, it specifies an interface for the serial digital transmission of two channels of 
periodically sampled and linearly represented digital audio data from one transmitter to one receiver. 

IEC 60958-5:2021 Digital audio interface – Part 5: Consumer application enhancement 

IEC 60958-5:2021 enhances the consumer application of the interface for the interconnection of digital 
audio equipment defined in IEC 60958-1, -3, introducing: multichannel, multi-stream, high-resolution, 
multimedia extension, related applications. 
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AFP 

 ISO 22550 (AFP interchange for PDF) 

Avancerad funktionspresentation, förkortat på engelska som AFP (eng. Advanced Function Presen-
tation), är en uppsättning standarder från AFP konsortium, förkortat på engelska som AFPC (eng. 
AFP Consortium).148 Standarderna omfattar dels framställning, återgivning och arkivering av doku-
ment, dels hårdvara, mjukvara, och tjänster för utskrift. Till exempel, AFP definierar dels objekt som 
text, bilder och streckkod, vilka kan kombineras för att skapa sidinnehåll, dels metoder för att hantera 
teckensnitt, ICC-profiler, lagermallar (eng. overlay). AFP har stöd för att omsluta andra format. Till 
exempel, Jpeg, PDF, Tiff. AFP överlappar med PDF, och skiljer sig i funktionaliteter för att använda 
och hantera utskrifter. Till exempel, hantering av resurser, återställande av fel, och konsekvent ut-
skrift oavsett leverantör.149 

1. AFPC 

AFPC-0001-11 IPDS Reference (Intelligent Printer Data Stream Reference) 

AFPC-0002-03 Presentation Object Subsets for AFP 

AFPC-0003-07 IOCA Reference (Image Object Content Architecture Reference) 

AFPC-0004-09 MO:DCA Reference (Mixed Object Document Content Architecture Reference) 

AFPC-0005-09 BCOCA Reference (Bar Code Object Content Architecture Reference) 

AFPC-0006-01 CMOCA Reference (Color Management Object Content Architecture Reference) 

AFPC-0007-06 FOCA Reference (Font Object Content Architecture Reference) 

AFPC-0008-03 AFP GOCA Reference (Graphics Object Content Architecture for AFP Reference) 

AFPC-0009-03 PTOCA Reference (Presentation Text Object Content Architecture Reference) 

AFPC-0010-05 Line Data Reference (Programming Guide and Line Data Reference) 

APFC-0013-01 MOCA Reference (Metadata Object Content Architecture Reference) 

2. INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY 

Data Stream and Object Architectures S550-1135-00 MO:DCA-L: The OS-2 Presentation Manager 
Metafile (.met) Format 

3. ISO 

ISO 18565:2015 Document management — AFP/Archive 

                                                
148  https://www.afpconsortium.org/ (20210226) 
149  https://www.afpconsortium.org/faq.html (20210312) 

https://www.afpconsortium.org/
https://www.afpconsortium.org/faq.html
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ISO 18565 specifies the AFP document architecture by defining a subset appropriate for long-term pre-
servation and retrieval. This subset will avoid ambiguity by assuring page independence and eliminating 
the use of resolution dependent fonts and images, device default fonts and external resources. 

AI 

 https://openaifile.com/ 

 XMP 

1. ADOBE 

AI (eng. Adobe Illustrator) är ett proprietärt format för att använda och hantera elektroniska handling-
ar i produkter från Adobe. Det enda påträffade formella källunderlag är en äldre specifikation. 

Adobe Developer Support (23 February 1998) Adobe Illustrator File Format Specification 

AIP 

 DIP 

 FGS [Paketstruktur: AIP, DIP, SIP] 

 MPEG-A [ISO/IEC 23000-6] PA-AF 

 SIP 

 CSIP 

Arkivpaket, förkortat på engelska som AIP (eng. Archival Information Package), är ett begrepp i 
OAIS för funktionella behov av och krav på information som ska lagras i ett OAIS-system. Med andra 
ord, AIP är inte en teknisk specifikation. Det finns ett antal specifikationer som mer generiskt eller 
specifikt definierar format för paket antingen för alla olika fall eller för fall avgränsat till OAIS, eller 
endast för OASIS AIP. 

1. E-ARK 

E-ARK (12.06.2020, v2.0.4) Archival Information Package (AIP) Specification for Archival Information 
Packages 

E-ARK AIP (Archival Information Package) format specification defines the requirements for building 
AIPs containing the information to be stored by an archive for the long term. While the AIP format inherits 
general properties from the CSIP (Common Specification for Information Package), the difference to the 
SIP (Submission Information Package) and DIP (Dissemination Information Package) is the time dimen-
sion: The AIP format defines a generic structure for storing both, a series of information packages, that 
is, SIPs, which were transferred at different, subsequent points in time, as well as any changes that 
needed to be applied for preservation reasons. The AIP format can therefore be seen as a wrapper for 
information packages which allows recording the provenance of the archival entity concerning changes 
and sequential SIPs over time. Furthermore, an important requirement for creating manageable physical 
AIP packages is to limit the size of the AIPs. Therefore, the AIP specification defines a practice for 

https://openaifile.com/
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splitting very large AIPs into multiple, sub-ordinated parts. Finally, the AIP specification gives a best 
practice recommendations regarding the physical packaging of AIPs. 

AIFF 

 XMP 

1. APPLE 

Apple Computer, Inc. (January 4, 1989) Audio Interchange File Format: "AIFF" version 1.3 A Standard 
for Sampled Sound Files 

Audio IFF (Interchange File Format) provides a standard for storing sampled sounds. The format is quite 
flexible, allowing for the storage of monaural or multichannel sampled sounds at a variety of sample 
rates and sample widths. It conforms to the “EA IFF 85” Standard for Interchange Format Files develop-
ed by Electronic Arts. 

Audio IFF is primarily an interchange format, although application designers should find it flexible en-
ough to use as a data storage format as well. If an application does choose to use a different storage 
format, it should be able to convert to and from Audio IFF. This will facilitate the sharing of sound data 
between applications. 

Audio IFF is the result of several meetings held with music developers over a period of ten months in 
1987-88. Apple Computer greatly appreciates the comments and cooperation provided by all developers 
who helped define this standard. 

Another “EA IFF 85” sound storage format is “8SVX” IFF 8-bit Sampled Voice, by Electronic Arts.  
"8SVX", which handles 8-bit monaural samples, is intended mainly for storing sound for playback on 
personal computers. Audio IFF is intended for use with a larger variety of computers, sampled sound 
instruments, sound software applications, and high fidelity recording devices. 

ALAC 

1. APPLE 

 https://macosforge.github.io/alac/ 

En formell specifikation har inte påträffats. 

ALDC 

1. ECMA 

ECMA-222 (1995) Adaptive lossless data compression algorithm 

ECMA-222, motsvarar ISO/IEC 15200, specificerar en algoritm för förlustfri komprimering som minskar 
antalet bytes som krävs för att representera data. 

https://macosforge.github.io/alac/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 273 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 15200:1996 Information technology — Adaptive Lossless Data Compression algorithm 
(ALDC) 

ISO/IEC 15200 specifies a lossless compression algorithm to reduce the number of bytes required to 
represent data. The algorithm is known as ALDC (Adaptive Lossless Data Compression). 

AMF 

 https://www.astm.org/ 

AMF kan avse (eng.) Action Message Format eller (eng.) Additive manufacturing file format. 

1. ACTION MESSAGE FORMAT 

1.1. Adobe 

Adobe Systems Inc. AMF 3 Specification 

AMF is a compact binary format that is used to serialize ActionScript object graphs. Once serialized an 
AMF encoded object graph may be used to persist and retrieve the public state of an application across 
sessions or allow two endpoints to communicate through the exchange of strongly typed data.  

AMF was introduced in Flash Player 6 in 2001 and remained unchanged with the introduction of Action-
Script 2.0 in Flash Player 7 and with the release of Flash Player 8. That version of AMF is referred to as 
AMF 0.  AMF 3 was introduced in Flash Player 9, along with ActionScript 3.0 and a new AVM+ (Action-
Script Virtual Machine). AMF 3 uses the new data types and language features made possible by these 
improvements.  Given the opportunity to release a new version of AMF, several optimizations were also 
made to the encoding format to remove redundant information from serialized data. Additional updates 
to AMF 3 were made in Flash Player 10 for the Vector and Dictionary data types and are documented 
in the AMF 3 specification. 

2. ADDITIVE MANUFACTURING FILE FORMAT 

2.1. ISO/ASTM 

ISO/ASTM 52915:2020 Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 

ISO/ASTM 52915 provides the specification for AMF, an interchange format to address the current and 
future needs of additive manufacturing technology. It specifies the requirements for the preparation, 
display and transmission for the AMF. When prepared in a structured electronic format, strict adherence 
to an XML schema supports standards-compliant interoperability. 

ISO/ASTM 52915 does not cover additional information relevant to the final part. Suggested future fea-
tures are listed in Annex B. It neither specifies any explicit mechanisms for ensuring data integrity, elec-
tronic signatures and encryptions. 

https://www.astm.org/
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ANSI/NISO Z39.87 (TECHNICAL METADATA FOR DIGITAL STILL 
IMAGES) 

 MIX 

ANSI/NISO Z39.87-2006 (R2017) Data Dictionary – Technical Metadata for Digital Still Images 

ANSI/NISO Z39.87 defines a set of metadata elements for raster digital images to enable users to devel-
op, exchange, and interpret digital image files. The dictionary has been designed to facilitate interopera-
bility between systems, services, and software as well as to support the long-term management of and 
continuing access to digital image collections. 

The purpose of the data dictionary is to define a standard set of metadata elements for raster images. 
This standard only applies to still raster bitmap images and does not address other image formats such 
as animated raster, vector, or motion picture. The data documents digital images created through digital 
photography or scanning, as well as those that have been altered through editing or image transformati-
on (migration). The data dictionary presents a list of technical data elements relevant to the management 
of digital still images. In this context, “management” refers to the tasks and operations needed to support 
image quality assessment, image data processing, and long-term maintenance throughout the image 
life cycle. “Quality assessment” is defined broadly, as it refers both to machine operations and curatorial 
evaluations. Technical metadata have been identified to “anchor” meaningful attributes of image quality 
that can be measured objectively, such as detail, tone, color, and size.   

Early versions of the specification frequently referred to images maintained in TIFF (Tagged Image File 
Format). This final version has however been expanded to allow the documentation of other image file 
formats. It is important to note that the standard was designed with the bias toward the documentation 
of master image files. While most of the technical metadata will be available and harvestable from the 
image file itself, many of the data elements such as image production information are not inherent to the 
file and will need to be added by the creating institution. Recording these additional data elements adds 
time and cost and therefore it is understood that it will only be cost-effective to record and maintain the 
technical metadata for master images. The technical dictionary documents the information and meta-
data all image files may contain as well as additional information related to image production. 

Except for documentation of the systems that were used to create an image, metadata to document 
provenance, authenticity, or other aspects of image integrity are beyond the scope of this dictionary. 
Similarly, IPR (Intellectual Property and Rights) metadata, including ownership responsibility, is not cov-
ered. Although such metadata may be integral to digital repository development and asset management, 
other emerging standards such as the preservation metadata data dictionary developed by the PREMIS 
working group and the DOI Namespace initiative address this type of metadata. As stated above, data 
elements in this dictionary focus upon the object class of digital still images. Even with this fairly strict 
definition, there may be some crossover of basic digital object information between this data dictionary 
and the others such as the PREMIS data dictionary. Because of this, efforts were made early to achieve 
harmonization across the sets, resulting in this data element set which can stand alone or be used as a 
part of a broader metadata set like PREMIS. 

APNG 

 MNG 

 PNG 
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1. MOZILLA 

APNG Specification 

APNG (Animated PNG) is an extension of the PNG format, adding support for animated images. It is 
intended to be a replacement for simple animated images that have traditionally used the GIF format, 
while adding support for 24-bit images and 8-bit transparency. APNG is a simpler alternative to MNG, 
providing a spec suitable for the most common usage of animated images on the Internet. APNG is 
backwards-compatible with PNG; any PNG decoder should be able to ignore the APNG-specific chunks 
and display a single image. 

APE TAG 

 http://wiki.hydrogenaud.io 

1. HYDROGENAUDIO 

APEv2 specification 

APEv2 is a tagging format derived from APEv1 originally developed for MPC audio files, and is now also 
used in Monkey's Audio, WavPack and OptimFROG. It can also be used with other formats when using 
programs like foobar2000 or “Tag”, a program that can create and read tags. It is comparable in 
functionality to Vorbis comment. Just like Vorbis comment it defines some standard fields, but it also 
defines some formats for those fields, like what a date should look like. APEv2 also differs from Vorbis 
comment in the way lists of values are handled. Suppose a certain song has two artists. In Vorbis 
comment this will result in two ARTIST entries, but in APEv2 this will result in one Artist field with the 
two artists separated by a null character, a byte with the value zero. 

ASCII 

 C0, C1, control functions [ISO/IEC 6429] 

 ISO 646 (Structure and rules for implementation of 7-bit code) 

 ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 

Registrerade typer av MIME för Ascii hos Iana:150 

‒ iso-ir-6 

‒ ANSI_X3.4-1968 

‒ ANSI_X3.4-1986 

‒ ISO_646.irv:1991 

‒ ISO646-US 

‒ US-ASCII 

‒ us 

                                                
150  https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml (20210417) 

http://wiki.hydrogenaud.io/
https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml
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‒ IBM367 

‒ cp367 

‒ csASCII 

1. OM ASCII, ASCII 7-BIT, ASCII 7-BIT MULTIBYTE, OCH ASCII-8 BIT ELLER 
UTÖKAD ASCII 

I sammanhanget av denna författning avser Ascii alltid de första bitarna 0-127 i en teckenkodning 
som sammanfaller med INCITS 4-1986[R2012]. Ascii eller mer specifikt US-Ascii härstammar från 
en tid där teckenkodningar av olika anledningar var begränsade till 7-bit, och där US-Ascii var avsedd 
att vara var en nationell anpassning bland andra anpassningar, vilka skulle samspela med varandra. 

US-Ascii blev emellertid av olika skäl utgångspunkten för lokala anpassningar av Ascii. Detta resul-
terade i anpassningar som helt eller delvis avvek från US-Ascii. Ett försök att standardisera alla 
dessa anpassningar gav upphov till en standard från Ecma, Iso, och IEC: 

‒ ECMA-6 7-Bit coded Character Set 

‒ ISO/IEC 646 Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange 

Standarden ersatte emellertid $ med ¤ vid 0x24 med följd att specifikationen inte egentligen definierar 
Ascii. Ändringen togs tillbaka i och med revideringen av ISO/IEC 646:1991, samtidigt som ISO 646:
1983 utökades till en ny standard av Iso, IEC och ITU-T: 

‒ ISO/IEC 6937 Information technology – Coded graphic character set for text communication – 
Latin alphabet 

‒ ITU-T Recommendation T.51 (09/92) Latin based coded character sets for telematic services 

Standarden specificerade användningen av två bytes för att representera europeiska skriftspråk i 
latinska tecken som använder diakritiska tecken. Detta skulle kunna ses som en multibyte-utökning 
av Ascii, men eftersom ISO 646:1983 inte egentligen var Ascii kunde inte heller utökningar av den 
ses som en delmängd av Ascii. Detta kan jämföras med UTF-8 som kan tolkas som en multibyte-
utökning av Ascii. 

När ett byte standardiserades till en oktett (8-bit) fick det till följd att Ascii som tar upp 7-bit lämnade 
1-bit för annan användning. Den utökade biten möjliggjorde att ytterligare 128 värden kunde repres-
enteras, vilka alltså låg till grund för en ”utökning av Ascii” till lokala behov och krav. Detta resulterade 
åter igen i varianser men vilka denna gång sammanföll med US-Ascii i spännvidden 0-127, och 
kunde avvika helt eller delvis i värden därefter 128-255 från andra ”Ascii-8bit”. Ett försök att standar-
disera alla dessa variationer gav upphov till ISO/IEC 8859 (8-bit single-byte coded graphic character 
sets). 
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2. INCITS 

INCITS 4-1986[R2012] Information Systems - Coded Character Sets - 7-Bit American National 
Standard Code for Information Interchange (7-Bit ASCII) 

INCITS 4-1986[R2012] details information interchange among information processing systems, commu-
nication systems, and associated equipment. Specifies a set of 128 characters with their coded repres-
entation; control characters and graphics characters such as letters, digits, and symbols. 

3. RIKSARKIVET 

3.1. Teknisk kontroll 

3.1.1. Metod 

1. Materiell kontroll: att varje byte (8-bit) i en datasträng är inom spännvidden 0x00-0x7F. 

2. Formell kontroll: att 0x00-0x1F och 0x7F representerar kontrolltecken och 0x20-0x7E representerar 
tecken. 

3. Kontroll av form och funktion: att alla tecken återges som förväntat. 

3.1.2. Kommentarer 

Teknisk kontroll av Ascii är främst avsedd att vara ett exempel på hur en metod kan formuleras. 
Metoden ska inte tolkas som en algoritm, utan här bör metoden tolkas vara det resultat som ska 
uppnås. Till exempel, en implementering av metoden kan kontrollera att varje värde faktiskt är inom 
angivna spännvidd (positiv kontroll), medan en annan implementering av samma metod är att kon-
trollera att det inte finns ett värde utanför tillåtna spännvidd (negativ kontroll). Ett exempel på detta 
visas nedan med UTF-8. Metoder för att kontrollera ASCII är relativ enkla i jämförelse med metoder 
för UTF-8. 

EXEMPEL. Ett exempel på en materiell kontroll med ett reguljärt uttryck, kopierat från W3C Multilingual form 

encoding.151 

 
     [\x09\x0A\x0D\x20-\x7E]            # ASCII 
   | [\xC2-\xDF][\x80-\xBF]             # non-overlong 2-byte 
   |  \xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]        # excluding overlongs 
   | [\xE1-\xEC\xEE\xEF][\x80-\xBF]{2}  # straight 3-byte 
   |  \xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]        # excluding surrogates 
   |  \xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2}     # planes 1-3 
   | [\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}          # planes 4-15 
   |  \xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2}     # plane 16 

 

En annan implementering är att kontrollera att värdena inte är utanför tillåtna spännvidd, och om så är fallet följer det 

att koden inte är giltig UTF-8. Exempel tagen från ett svar (20120629) av ircmaxell på stackoverflow.com.152 

 
      [\xC0-\xC1]                    # Invalid UTF-8 Bytes 
    | [\xF5-\xFF]                    # Invalid UTF-8 Bytes 

                                                
151  https://www.w3.org/International/questions/qa-forms-utf-8 (20210129) 
152  https://stackoverflow.com/questions/11709410/regex-to-detect-invalid-utf-8-string/11709412#11709412 (20210129) 

https://www.w3.org/International/questions/qa-forms-utf-8
https://stackoverflow.com/questions/11709410/regex-to-detect-invalid-utf-8-string/11709412#11709412
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    | \xE0[\x80-\x9F]                                       # Overlong encoding of prior code point 
    | \xF0[\x80-\x8F]                                       # Overlong encoding of prior code point 
    | [\xC2-\xDF](?![\x80-\xBF])                            # Invalid UTF-8 Sequence Start 
    | [\xE0-\xEF](?![\x80-\xBF]{2})                         # Invalid UTF-8 Sequence Start 
    | [\xF0-\xF4](?![\x80-\xBF]{3})                         # Invalid UTF-8 Sequence Start 
    | (?<=[\x0-\x7F\xF5-\xFF])[\x80-\xBF]                   # Invalid UTF-8 Sequence Middle 
    | (?<![\xC2-\xDF]|[\xE0-\xEF]|[\xE0-\xEF][\x80-\xBF] 
 |[\xF0-\xF4]|[\xF0-\xF4][\x80-\xBF] 
 |[\xF0-\xF4][\x80-\xBF]{2})[\x80-\xBF] 
                                                            # Overlong Sequence 
    | (?<=[\xE0-\xEF])[\x80-\xBF](?![\x80-\xBF])            # Short 3 byte sequence 
    | (?<=[\xF0-\xF4])[\x80-\xBF](?![\x80-\xBF]{2}          # Short 4 byte sequence 
    | (?<=[\xF0-\xF4][\x80-\xBF])[\x80-\xBF](?![\x80-\xBF]) # Short 4 byte sequence (2) 

ASF 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmformat/overview-of-the-asf-format 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/asf-file-structure 

 XMP 

1. MICROSOFT 

Microsoft Corporation (December 2004) Advanced Systems Format (ASF) Specification Revision 
01.20.03 

ASF (Advanced Systems Format) is an extensible file format designed to store coordinated digital media 
data. It supports data delivery over a wide variety of networks and is also suitable for local playback. It 
was designed with the following goals: 

– To support efficient playback from digital media servers, HTTP servers, and local storage devices. 

– To support scalable digital media types such as audio and video. 

– To permit a single digital media composition to be presented over a wide range of bandwidths. 

– To allow authoring control over digital media stream relationships, especially in constrained-band-
width scenarios. 

– To be independent of any particular digital media composition system, computer operating system, 
or data communications protocol. 

Each ASF file is composed of one or more digital media streams. The file header specifies the properties 
of the entire file, along with stream-specific properties. Digital media data, stored after the file header, 
references a particular digital media stream number to indicate its type and purpose. The delivery and 
presentation of all digital media stream data is aligned to a common timeline. 

The ASF file definition includes the specification of commonly used media types. If an implementation 
supports media types from within this set of standard media types, then that media type must be suppor-
ted in the manner described in the ASF specification if the resulting content is to be considered “content 
compliant” with the ASF specification.  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmformat/overview-of-the-asf-format
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/asf-file-structure
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ASF supports the transmission of “live content” over a network. Live content refers to digital media 
content, which may or may not ever be recorded upon a persistent medium. For example, a disk, CD, 
DVD. This use explicitly and solely means that information describing the digital media content must 
have been received before the digital media data itself is received, in order to interpret the digital media 
data, and that this information must convey the semantics of the ASF Header Object. Similarly, the 
received data must conform to the format of the ASF Data Packets. No additional information should be 
conveyed. Specifically, this use explicitly does not refer to or contain any information about network 
control protocols or network transmission protocols. It refers solely to the order of information arrival, 
header semantics before data, and the data format. 

A partially downloaded ASF file may still be perfectly functional. As long as the required header objects 
and some complete set of the data objects are available, it is possible to seek to any position, backward 
and forward, within the partially downloaded file. Seeking in an ASF file does not require the use of an 
index object; however, many implementations will require the index in order to gain efficient access to 
the data. 

ASF is a digital media presentation file format. It supports live and on-demand digital media content. 
ASF files may be edited, but ASF is specifically designed for streaming and, or local playback. 

ASIC 

Asic (eng. Associated Signature Container), stiliserat som AsiC eller ASiC, är ett generiskt filformat 
som kan sammansätta olika format med fristående (eng. detached) AdES eller ett tidsstämpelbevis 
(eng. time stamp token). Specifikationen tillåter CAdES och XAdES. ASiC kan helt eller delvis över-
lappa med standarden för Zip. 

1. ETSI 

1.1. EN 319 162 

 För en jämförelse av väsentliga förändringar mellan EN 319 162 och dess föregångare TS 103 174, se ETSI TR 119 112 V1.1.1 

(2019-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Most significant differrences between AdES/ASiC ENs and previous TSs. 

ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers 

To produce [a] European Norm that will specify formats for ASiC. These are containers that bind together 
a collection of signed data objects with Advanced Electronic signatures, XAdES or CAdES, applied to 
them, or with time-stamps computed on them. It will include an ASiC building blocks and the ASiC 
Baseline containers. 

ASiC core specification part will evolve the latest version of ETSI TS 102 918; ASiC Baseline Profile 
part will evolve the latest version of ETSI TS 103 174. The work will include the identification and agree-
ment of relevant issues to deal with during the evolution of the aforementioned TSs to EN parts. 

Part 1 specifies the core specification with the format for a single container binding together a number 
of signed objects with either Advanced Electronic Signatures or time-stamps, for example documents, 
XML structured data, spreadsheet, multimedia content. This uses package formats based on ZIP and 
supports the following signature and time-stamp token formats: CAdES signature(s) as specified in EN 
19 122, XAdES detached signature(s) as specified in EN 19 132; and RFC 3161 time-stamp tokens. 
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ETSI EN 319 162-2 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC); Part 2: Additional ASiC containers 

To produce [a] European Norm that will specify formats for ASiC. These are containers that bind together 
a collection of signed data objects with Advanced Electronic signatures, XAdES or CAdES, applied to 
them, or with time-stamps computed on them. It will [extend] containers. 

ASiC core specification part will evolve the latest version of ETSI TS 102 918; ASiC Baseline Profile 
part will evolve the latest version of ETSI TS 103 174. The work will include the identification and agree-
ment of relevant issues to deal with during the evolution of the aforementioned TSs to EN parts. It will 
also include the specification of a new [profile] of ASiC for e-Invoicing. 

Part 2 specifies a profile identifying a common set of options that are appropriate for maximizing intero-
perability between ASiC containers. 

1.2. Historik 

1.2.1. TS 103 174 

ETSI TS 103 174 V2.2.1 (2013-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASiC Baseline 
Profile 

1.2.2. TS 102 918 

ETSI TS 102 918 V1.3.1 (2013-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC) 

1.3. Teknisk kontroll 

1.3.1. ETSI Signatures Conformance Checker 

Etsi centrum för test och interoperabilitet, förkortat på engelska som CTI (eng. Centre for Testing 
and Interoperability) tillhandahåller en kostnadsfri tjänst för att teknisk kontrollera om en implemen-
tering av ASiC överensstämmer med EN 319 162 och TS 102 918.153 

1.3.2. TR och TS 119 164 

ETSI TR 119 164-1 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC) – Testing Conformance and Interoperability; Part 1: Overview 

This multi-part deliverable provides technical specifications for helping implementers and accelerating 
the development of ASiC containers creation and validation applications. The test results may also be 
used in conformity assessment for signature creation and validation applications (EN 19 103) with poli-
cies requiring conformity to ASiC formats and procedures. 

First, it will define test suites as complete as possible for supporting the organization of interoperability 
testing events where different ASiC related applications may check their actual interoperability. Addi-
tionally, it will include the specifications required for building software tools for actually testing technical 
compliance of ASiC against the relevant ASiC related technical specifications. 

                                                
153  https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php (20210203) 

https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php
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This part 1 provides an overview of the series. 

ETSI TS 119 164-2 V2.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC) – Testing Conformance and Interoperability; Part 2: Test suites for 
testing interoperability of ASiC baseline containers 

This multi-part deliverable provides technical specifications for helping implementers and accelerating 
the development of ASiC containers creation and validation applications. The test results may also be 
used in conformity assessment for signature creation and validation applications (EN 19 103) with poli-
cies requiring conformity to ASiC formats and procedures. 

First, it will define test suites as complete as possible for supporting the organization of interoperability 
testing events where different ASiC related applications may check their actual interoperability. Additio-
nally, it will include the specifications required for building software tools for actually testing technical 
compliance of ASiC against the relevant ASiC related technical specifications. 

Part 2 will be used by entities interested in testing tools that generate and verify ASiC not adhered to 
any specific profile, but compliant with the mother ASiC specification as defined in EN 19 162. 

ETSI TS 119 164-3 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC) – Testing Compliance and Interoperability; Part 3: Test suites for testing 
interoperability of ASiC containers other than baseline 

This multi-part deliverable provides technical specifications for helping implementers and accelerating 
the development of ASiC containers creation and validation applications. The test results may also be 
used in conformity assessment for signature creation and validation applications (EN 19 103) with poli-
cies requiring conformity to ASiC formats and procedures. 

First, it will define test suites as complete as possible for supporting the organization of interoperability 
testing events where different ASiC related applications may check their actual interoperability. Additio-
nally, it will include the specifications required for building software tools for actually testing technical 
compliance of ASiC against the relevant ASiC related technical specifications. 

This part 3 will be used by entities interested in testing tools that generate and verify ASiC that claim to 
be compliant with the ASiC Baseline Profile as specified in EN 19 162. 

ETSI TS 119 164-4 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC) – Testing Compliance and Interoperability; Part 4: Testing Conformance 
of ASiC baseline containers 

This multi-part deliverable provides technical specifications for helping implementers and accelerating 
the development of ASiC containers creation and validation applications. The test results may also be 
used in conformity assessment for signature creation and validation applications (EN 19 103) with poli-
cies requiring conformity to ASiC formats and procedures. 

First, it will define test suites as complete as possible for supporting the organization of interoperability 
testing events where different ASiC related applications may check their actual interoperability. Additio-
nally, it will include the specifications required for building software tools for actually testing technical 
compliance of ASiC against the relevant ASiC related technical specifications. 
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This part 4 will specify, among other things, rules for testing compliance of signatures against the ASiC 
specification. It will allow developing a tool that can automatically check that generated ASiC are fully 
compliant with the relevant aforementioned specifications, without any statement on their validity. 

ETSI TS 119 164-5 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated 
Signature Containers (ASiC) – Testing Compliance and Interoperability; Part 5: Testing Conformance 
of additional ASiC containers 

This multi-part deliverable provides technical specifications for helping implementers and accelerating 
the development of ASiC containers creation and validation applications. The test results may also be 
used in conformity assessment for signature creation and validation applications (EN 19 103) with 
policies requiring conformity to ASiC formats and procedures. 

First, it will define test suites as complete as possible for supporting the organization of interoperability 
testing events where different ASiC related applications may check their actual interoperability. Additio-
nally, it will include the specifications required for building software tools for actually testing technical 
compliance of ASiC against the relevant ASiC related technical specifications. 

This part 5 will specify, among other things, rules for testing compliance of signatures against the ASiC 
Baseline specification. It will allow developing a tool that can automatically check that Baseline ASiC 
are fully compliant with the relevant aforementioned specifications, without claiming any statement on 
their validity. 

ASN.1 

 BER 

 CER 

 DER 

 ECN 

 JER 

 OER 

 PER 

 XER 

Abstrakt syntaxnotation ett, förkortat på engelska som ASN.1 (eng. Abstract Syntax Notation One) 
är ett gränssnittsbeskrivningsspråk, förkortat på engelska som IDL (eng. Interface Definition Langu-
age). 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8824-1:2021 Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: 
Specification of basic notation 

ISO/IEC 8824-1 provides a standard notation called ASN.1 that is used for the definition of data types, 
values, and constraints on data types. ISO/IEC 8824-1: 

– defines a number of simple types, with their tags, and specifies a notation for referencing these 
types and for specifying values of these types; 

– defines mechanisms for constructing new types from more basic types, and specifies a notation for 
defining such types and assigning them tags, and for specifying values of these types; 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 283 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– defines character sets for use within ASN.1. 

The ASN.1 notation can be applied whenever it is necessary to define the abstract syntax of information. 
It is referenced by other standards which define encoding rules for the ASN.1 types. 

ISO/IEC 8824-2:2021 Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 2: 
Information object specification 

ISO/IEC 8824-2 provides notation for specifying information object classes, information objects and 
information object sets. 

ISO/IEC 8824-3:2021 Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 3: 
Constraint specification 

ISO/IEC 8824-3 provides notation for specifying user-defined constraints, table constraints, and con-
tents constraints. 

ISO/IEC 8824-4:2021 Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 4: 
Parameterization of ASN.1 specifications 

ISO/IEC 8824-4 defines notation for parameterization of ASN.1 specifications. 

ISO/IEC 8825-5:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 5: Mapping W3C XML 
schema definitions into ASN.1 

ISO/IEC 8825-5 specifies two versions of a mapping from any XSD Schema into an ASN.1 schema. 
The ASN.1 schema for both versions support the same semantics and validate the same set of XML 
documents. It specifies the final XER encoding instructions that are to be applied as part of the defined 
mapping to ASN.1 types, but does not specify which syntactic form is to be used for the specification of 
those final XER encoding instructions, or the order or manner of their assignment. 

NOTE Implementers of tools generating these mappings may choose any syntactic form or order of 
assignment that results in the specified final XER encoding instructions being applied. Examples in 
ISO/IEC 8825-5 generally use the type prefix form, but use of an XER Encoding Control Section may 
be preferred for the mapping of a complete XSD Schema, as a matter of style. 

There are different ways (syntactically) of assigning XER encoding instructions for use in Extended-XER 
encodings, for example, use of ASN.1 type prefix encoding instructions or use of an XER encoding 
control section. The choice of these syntactic forms is a matter of style and is outside the scope of ISO/
IEC 8825-5. 

ISO/IEC 24824-1:2007 Information technology — Generic applications of ASN.1: Fast infoset — Part 
1: 

ISO/IEC 24824-1 specifies a representation of an instance of the W3C XML Information Set using binary 
encodings. These binary encodings are specified using the ASN.1 notation and the ASN.1 ECN. The 
technology specified in ISO/IEC 24824-1 is called Fast Infoset. This technology provides an alternative 
to W3C XML syntax as a means of representing instances of the W3C XML Information Set. This repre-
sentation generally provides smaller encoding sizes and faster processing than a W3C XML represen-
tation. ISO/IEC 24824-1 specifies the use of several techniques that minimize the size of the encodings 
and that maximize the speed of creating and processing Fast Infoset documents. These techniques 
include the use of dynamic tables, for both character strings and qualified names, initial vocabularies 
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and external vocabularies. ISO/IEC 24824-1 also specifies a MIME media type that identifies a Fast 
Infoset document. 

ISO/IEC 24824-2:2006 Information technology — Generic applications of ASN.1: Fast Web Services — 
Part 2: 

ISO/IEC 24824-2 specifies the messages required for Fast Web Services. It provides the specification 
of ASN.1 SOAP messages which carry the same semantics as W3C SOAP messages. The exchange 
of ASN.1 SOAP messages provides Fast Web Services. ISO/IEC 24824-2 references ASN.1 and the 
Web services specification W3C SOAP 1.2 to fully define application exchanges that use Web protocols 
and W3C SOAP functionality. This is an extension to the provision of Web services using W3C SOAP 
messages, without any change to the functionality of W3C SOAP and service description languages. 
The main change is to the use of compact and easily-processed binary encodings of XML data, rather 
than character encodings. The use of ISO/IEC 24824-2 with the ASN.1 SOAP messages encoded using 
the ASN.1 PER allows applications to provide Web services using messages that require less network 
bandwidth and less processing power, and hence provide a higher transaction processing rate, than 
use of the character encoding of XML data. ISO/IEC 24824-2 also specifies a MIME media type that 
identifies an ASN.1 SOAP message encoded in PER. It also specifies a MIME media type that identifies 
a W3C SOAP message infoset encoded as a fast infoset document (ISO/IEC 24824-1). Both of these 
encodings are used by ISO/IEC 24824-2. 

ISO/IEC 24824-3:2008 Information technology — Generic applications of ASN.1: Fast infoset security 
— Part 3: 

ISO/IEC 24824-3 specifies the application of encryption and integrity, either separately or in combinati-
on, to a fragment of an XML infoset that is serialized using the fast infoset specification in ISO/IEC 
24824-1. The specification of encryption uses the W3C Recommendation XML Encryption Syntax and 
Processing. The specification of integrity uses the W3C Recommendations W3C Canonical XML Versi-
on 1.0, W3C Exclusive XML Canonicalization Version 1.0, and XML-Signature Syntax and Processing. 

ISO/IEC 24824-4:2021 Information technology — Generic applications of ASN.1 — Part 4: 
Cryptographic message syntax 

ISO/IEC 24824-4 enhances the existing CMS (Cryptographic Message Syntax) protocol by adding sign-
cryption techniques and providing a new ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) module which conforms 
to the latest edition of the ASN.1 standard which can be used with all standardized encoding rules of 
ASN.1. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.680 (02/2021) Information technology – Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1): Specification of basic notation 

ITU-T X.680 är ekvivalent med ISO/IEC 8824-1. 

ITU-T Recommendation X.681 (02/2021) Information technology – Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1): Information object specification 

ITU-T X.681 är ekvivalent med ISO/IEC 8824-2. 

ITU-T Recommendation X.682 (02/2021) Information technology – Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1): Constraint specification 
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ITU-T X.682 är ekvivalent med ISO/IEC 8824-3. 

ITU-T Recommendation X.683 (02/2021) Information technology – Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1): Parameterization of ASN.1 specifications 

ITU-T X.683 är ekvivalent med ISO/IEC 8824-4. 

ITU-T Recommendation X.694 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: Mapping 
W3C XML schema definitions into ASN.1 

ITU-T X.684 är ekvivalent med ISO/IEC 8824-5. 

ATOM 

 RSS 

 TLS 

 Web Linking 

1. IETF 

RFC 4287 The Atom Syndication Format 

RFC 4287 specifies Atom, an XML-based Web content and metadata syndication format. Updated by 
RFC 8288. 

RFC 5005 Feed Paging and Archiving 

RFC 5005 defines three types of syndicated Web feeds that enable publication of entries across one or 
more feed documents. This includes "paged" feeds for piecemeal access, "archived" feeds that allow 
reconstruction of the feed's contents, and feeds that are explicitly "complete". 

RFC 5023 The Atom Publishing Protocol 

AtomPub (Atom Publishing Protocol) is an application-level protocol for publishing and editing Web re-
sources. The protocol is based on HTTP transfer of Atom-formatted representations. The Atom format 
is documented in the Atom Syndication Format. Updated by RFC 8996. 

2. W3C 

2.1. Feed Validation Service 

 https://validator.w3.org/feed/ 

 https://github.com/w3c/feedvalidator 

Programmet (eng.) Feed Validation Service kan utföra formella kontroller av Atom och RSS. 

https://validator.w3.org/feed/
https://github.com/w3c/feedvalidator
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AU 

1. SUN MICROSYSTEM 

AudioFile Specification (1992) 

An audio file is composed of three parts: a 24-byte header, a variable-length annotation block, and a 
contiguous segment of audio data. Audio header and data fields are stored in network (big-endian) byte 
order, regardless of the native byte-order of the machine architecture on which an application may be 
running. Therefore, multi-byte audio data may require byte reversal in order to operate on it by the 
arithmetic unit of certain processors. 

AV1 

 AVIF 

1. MOZILLA 

Alliance for Open Media Video Codec reference implementation (Mozilla branch) 

 https://github.com/mozilla/aom 

2. THE ALLIANCE FOR OPEN MEDIA 

AV1 Bitstream & Decoding Process Specification, Version 1.0.0 with Errata 1, January 18, 2019 

AV1 Bitstream & Decoding Process Specification defines the bitstream formats and decoding process 
for the Alliance for Open Media AV1 video codec. 

AV1 Codec ISO Media File Format Binding v1.2.0, 12 December 2019 

AV1 Codec ISO Media File Format Binding specificerar ett filformat för bitflöden av AV1 i antingen ISO 
BMFF eller CMAF. 

AVI 

 XMP 

 RIFF 

1. MICROSOFT 

AVI RIFF File Reference (05/31/2018) 

The Microsoft AVI file format is a RIFF file specification used with applications that capture, edit, and 
play back audio-video sequences. In general, AVI files contain multiple streams of different types of 

https://github.com/mozilla/aom
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data. Most AVI sequences use both audio and video streams. A simple variation for an AVI sequence 
uses video data and does not require an audio stream. 

AVIF 

 AV1 

1. THE ALLIANCE FOR OPEN MEDIA 

AVIF har inget stöd för progressiv nedladdning, men förslag har lämnats på att införa en sådan 
funktionalitet.154 

AV1 Image File Format (AVIF), v1.0.0, 19 February 2019 

The AVIF specification defines the syntax and semantics of an AV1 bitstream. AVIF supports the storage 
of a subset of the syntax and semantics of an AV1 bitstream in a HEIF file. The AV1 Image File Format 
defines multiple profiles, which restrict the allowed syntax and semantics of the AV1 bitstream. The 
profiles defined follow the conventions of the specification for MIAF (Multi-Image Application Format). 

AVIF supports HDR (High Dynamic Range) and WCG (Wide Color Gamut) images as well as SDR 
(Standard Dynamic Range). It supports monochrome images as well as multi-channel images with all 
the bit depths and color spaces specified in AV1 Bitstream & Decoding Process Specification. 

AVIF also supports multi-layer images as specified in AV1 to be stored both in image items and image 
sequences. 

An AVIF file is designed to be a conformant HEIF file for both image items and image sequences. 
Specifically, it follows the recommendations given in HEIF Annex I: Guidelines On Defining New Image 
Formats and Brands. 

AXF 

 https://www.axf.io/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 12034-1:2017 Information technology — Archive eXchange Format (AXF) — Part 1: Structure 
and semantics 

ISO/IEC 12034 is a series of documents that specify a general-purpose format for the storage and, or 
communication of information in bulk form. The AXF format described is intended both for interchange 
between systems and to serve as a native format within systems. ISO/IEC 12034-1 identifies two major 
categories of data storage media and specifies the basic structures of data stored on those Storage 
Media Types. It specifies a number of structural elements for use in constructing the appropriate structu-
res for use on each of the Storage Media Types. It defines the semantics of data contained within fields 

                                                
154  AOMediaCodec, libavif, issues (2021-04-20) It would be nice if avifenc supported adding a downscaled thumb-

nail #605. 
 https://github.com/AOMediaCodec/libavif/issues/605 (20210520) 

https://www.axf.io/
https://github.com/AOMediaCodec/libavif/issues/605
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specified for use in the structural elements. The structural elements themselves are documents coded 
in XML, and ISO/IEC 12034-1 defines an XSD file for use in formulating the XML documents to be used 
for the structural elements of AXF Objects. 

2. SMPTE 

ST 2034-1:2017 - SMPTE Standard - Archive eXchange Format (AXF) — Part 1: Structure & Semantics 

Antagits av ISO/IEC som ISO/IEC 12034-1:2017. 

AZTEC CODE BAR 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 24778:2008 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Aztec Code bar code symbology specification 

ISO/IEC 24778 defines the requirements for the Aztec Code symbology. It specifies the Aztec Code 
symbology characteristics including data character encodation, rules for error control encoding, the 
graphical symbol structure, symbol dimensions and print quality requirements, a reference decoding 
algorithm, and user-selectable application parameters. 

Aztec Code is a two-dimensional matrix symbology whose symbols are nominally square, made up of 
square modules on a square grid, with a square bullseye pattern at their center. Aztec Code symbols 
can encode from small to large amounts of data with user-selected percentages of error correction. 

BAC  

Binär aritmetisk kodning, förkortat på engelska som Bac (eng. Binary arithmetic coding), är en för-
lustfri komprimering. 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 12042:1993 Information technology — Data compression for information interchange — 
Binary arithmetic coding algorithm 

ISO/IEC 12042 specifies an algorithm for the reduction of the number of bits required to represent infor-
mation. This process is known as data compression. The algorithm uses binary arithmetic coding and 
provides lossless compression and is intended for use in information interchange. 

BAGIT 

 https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/04/bagit-at-the-library-of-congress/ 

https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/04/bagit-at-the-library-of-congress/
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1. IETF 

RFC 8493 The BagIt File Packaging Format (V1.0) 

RFC 8493 describes BagIt, a set of hierarchical file layout conventions for storage and transfer of arbit-
rary digital content. A "bag" has just enough structure to enclose descriptive metadata "tags" and a file 
"payload" but does not require knowledge of the payload's internal semantics. This BagIt format is 
suitable for reliable storage and transfer. 

BDIF 

 BioAPI 

 EBDIF 

 ISO/IEC TR 24741:2018 Information technology — Biometrics — Overview and application155 

 ISO/IEC 29120 (Machine readable test data for biometric testing and reporting) 

 CBEFF 

Biometrisk datautbytesformat, förkortat på engelska som BDIF (eng. Biometric data interchange for-
mats). 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19794-1:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 1: 
Framework 

ISO/IEC 19794-1 describes the general aspects and requirements for defining biometric data interchan-
ge formats. The notation and transfer formats provide platform independence and separation of transfer 
syntax from content definition. ISO/IEC 19794-1 defines what is commonly applied for biometric data 
formats, that is, the standardization of the common content, meaning, and representation of biometric 
data formats of biometric types considered in the specific parts of ISO/IEC 19794. 

ISO/IEC 19794-2:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger 
minutiae data 

ISO/IEC 19794-2 specifies a concept and data formats for representation of fingerprints using the funda-
mental notion of minutiae. It is generic, in that it may be applied and used in a wide range of application 
areas where automated fingerprint recognition is involved. It contains definitions of relevant terms, a 
description of how minutiae are to be determined, data formats for containing the data for both general 
use and for use with cards, and conformance information. Guidelines and values for matching and 
decision parameters are provided. ISO/IEC 19794-2 specifies: 

– the fundamental data elements used for minutiae-based representation of a fingerprint; 

                                                
155  ISO/IEC TR 24741:2018 describes the history of biometrics and what biometrics does, the various biometric 

technologies in general use today, for example fingerprint recognition and face recognition, and the architec-
ture of the systems and the system processes that allow automated recognition using those technologies. It 
also provides information about the application of biometrics in various business domains such as border 
management, law enforcement and driver licensing, the societal and jurisdiction considerations that are typi-
cally taken into account in biometric systems, and the international standards that underpin their use. 
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– three data formats for interchange and storage of this data: a record-based format, and normal and 
compact formats for use on a smart card in a match-on-card application; 

– optional extended data formats for including additional data such as ridge counts and core and delta 
location. 

ISO/IEC 19794-2 provides for interchange of finger minutiae data between sensing, storage and match-
ing systems. 

ISO/IEC 19794-3:2006 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 3: Finger 
pattern spectral data 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 19794-3 specifies requirements for the representation of local or global spectral data derived 
from a fingerprint image. The finger pattern spectral data interchange format is designed to provide 
flexibility in the choice of spectral representation in that spectral components may be based on quantized 
co-sinusoidal triplets, Discrete Fourier Transformations or Gabor filters. The format also allows for a 
variable number of spectral components to be retained, which enables data representations in a form 
that is more compact than storage of the entire fingerprint image. ISO/IEC 19794-3 provides example 
data records for each of the spectral representations. 

ISO/IEC 19794-4:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger 
image data 

ISO/IEC 19794-4 specifies a data record interchange format for storing, recording, and transmitting the 
information from one or more finger or palm image areas within an ISO/IEC 19785-1 data structure. This 
can be used for the exchange and comparison of finger image data. It defines the content, format, and 
units of measurement for the exchange of finger image data that may be used in the verification or 
identification process of a subject. The information consists of a variety of mandatory and optional items, 
including scanning parameters, compressed or uncompressed images and vendor-specific information. 
This information is intended for interchange among organizations that rely on automated devices and 
systems for identification or verification purposes based on the information from finger image areas. 
Information compiled and formatted in accordance with ISO/IEC 19794-4 can be recorded on machine-
readable media or may be transmitted by data communication facilities. 

ISO/IEC 19794-5:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 5: Face 
image data 

ISO/IEC 19794-5 

– specifies a record format for storing, recording, and transmitting information from one or more facial 
images or a short video stream of facial images, 

– specifies scene constraints of the facial images, 

– specifies photographic properties of the facial images, 

– specifies digital image attributes of the facial images, and 

– provides best practices for the photography of faces. 
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ISO/IEC 19794-6:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris 
image data 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 19794-6 specifies iris image interchange formats for biometric enrolment, verification and iden-
tification systems. The image information might be stored as an array of intensity values optionally com-
pressed with 

– ISO/IEC 15948 or ISO/IEC 15444, or 

– ISO/IEC 15948 or ISO/IEC 15444 that might be cropped around the iris, with the iris at the center, 
and which might incorporate region-of-interest masking of non-iris regions. 

ISO/IEC 19794-6 does not establish requirements on 

– the optical specifications of cameras, 

– photometric properties of iris images, or 

– enrolment processes, workflow and use of iris equipment. 

ISO/IEC 19794-7:2014 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: 
Signature/sign time series data 

ISO/IEC 19794-7 specifies data interchange formats for signature, sign behavioral data captured in the 
form of a multi-dimensional time series using devices such as digitizing tablets or advanced pen syste-
ms. The data interchange formats are generic, in that they may be applied and used in a wide range of 
application areas where handwritten signs or signatures are involved. No application-specific requireme-
nts or features are addressed in ISO/IEC 19794-7. 

ISO/IEC 19794-7 contains 

– a description of what data may be captured; 

– three data formats for containing the data; (1) a full format for general use, (2) a compression format 
capable of holding the same amount of information as the full format but in compressed form, and 
(3) a compact format for use with smart cards and other tokens that does not require compression, 
decompression but conveys less information than the full format; 

– examples of data record contents and best practices in capture. 

Specifying which of the format types and which options defined in ISO/IEC 19794-7 are to be applied in 
a particular application is out of scope; this needs to be defined in application-specific requirements 
specifications or application profiles. It is advisable that cryptographic techniques be used to protect the 
authenticity, integrity, and confidentiality of stored and transmitted biometric data; yet such provisions 
are beyond the scope of ISO/IEC 19794-7. 

ISO/IEC 19794-7 also specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test 
procedures. It establishes test assertions on the structure and internal consistency of the signature, sign 
time series data formats defined in ISO/IEC 19794-7 (type A level 1 and 2), and semantic test assertions 
(type A level 3). It does not establish: 
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– tests of other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for 
example, acceptance, performance, robustness, security, 

– tests of conformance of systems that do not produce data records claimed to conform to the require-
ments of ISO/IEC 19794-7. 

ISO/IEC 19794-8:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 8: Finger 
pattern skeletal data 

ISO/IEC 19794-8 describes all characteristics of a fingerprint in a small data record. It allows for the 
extraction of both spectral information and features. Example of the former, orientation, frequency, pha-
se. Example of the latter, minutiae, core, ridge count. It also accommodates for transformations like 
translation and rotation. It supports the proliferation of low-cost commercial fingerprint sensors with limi-
ted coverage, dynamic range, or resolution. Thus, it defines a data record that can be used to store 
biometric information on a variety of storage mediums (including, but not limited to, portable devices and 
smart cards). 

ISO/IEC 19794-9:2011 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 9: 
Vascular image data 

ISO/IEC 19794-9 specifies an image interchange format for biometric person identification or verification 
technologies that utilize human vascular biometric images and can be used for the exchange and com-
parison of vascular image data. It specifies a data record interchange format for storing, recording, and 
transmitting vascular biometric information from one or more areas of the human body. It defines the 
contents, format, and units of measurement for the image exchange. The format consists of mandatory 
and optional items, including scanning parameters, compressed or uncompressed image specifications 
and vendor-specific information. Information compiled and formatted in accordance with ISO/IEC 19794-
9 can be recorded on machine-readable media or can be transmitted by data communication facilities. 

ISO/IEC 19794-10:2007 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 10: 
Hand geometry silhouette data 

ISO/IEC 19794-10 specifies a data record interchange format for storing, recording and transmitting the 
information from one or more hand silhouettes within CBEFF (Common Biometric Exchange Formats 
Framework) data structure. It defines the content, format and units of measurement for the exchange of 
hand silhouette data that may be used in the verification or identification process of a subject. The 
information consists of a variety of mandatory and optional items, including data capture parameters, 
standardized hand position and vendor-specific information. This information is intended for interchange 
among organizations that rely on automated devices and systems for identification or verification pur-
poses based on the information from hand geometry measurements. 

ISO/IEC 19794-11:2013 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 11: 
Signature/sign processed dynamic data 

For the purpose of biometric comparison, ISO/IEC 19794-11 specifies a data interchange format for 
processed signature, sign behavioral data extracted from a time series, captured using devices such as 
digitizing tablets, pen-based computing devices, or advanced pen systems. The data interchange format 
is generic, in that it may be applied and used in a wide range of application areas where handwritten 
signs or signature, signs are involved. No application-specific requirements or features are addressed 
in ISO/IEC 19794-11. It contains definitions of relevant terms, a description of what data is extracted, 
and a data format for containing the data, together with advice on whether a set of user's signature, sign 
is suitable for identification purposes. It is advisable that stored and transmitted biometric data is time-
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stamped and that cryptographic techniques be used to protect their authenticity, integrity, and confiden-
tiality. However, such provisions are beyond the scope of ISO/IEC 19794-11. 

ISO/IEC 19794-13:2018 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 13: 
Voice data 

ISO/IEC 19794-13 specifies a data interchange format that can be used for storing, recording, and 
transmitting digitized acoustic human voice data (speech) assumed to be from a single speaker recorded 
in a single session. This format is designed specifically to support a wide variety of SIV (Speaker Identi-
fication and Verification) applications, both text-dependent and text-independent, with minimal assump-
tions made regarding the voice data capture conditions or the collection environment. It supports the 
optional inclusion of non-standardized extended data. It allows both the original data captured and digi-
tally-processed (enhanced) voice data to be exchanged. A description of any processing of the original 
source input is intended to be included in the metadata associated with the VRs (Voice Representation). 
It does not address 

– other uses for the data encapsulated, such as ASR (Automated Speech Recognition), 

– handling of data that has been processed to the feature or voice model levels, 

– application-specific requirements, equipment, or features are addressed, 

– data streaming, 

– provisions that stored and transmitted biometric data be time-stamped and that cryptographic tech-
niques be used to protect their authenticity. 

Information formatted in accordance with ISO/IEC 19794-13 can be recorded on machine-readable me-
dia or can be transmitted by data communication between systems. A general content-oriented sub-
clause describing the voice data interchange format is followed by a sub-clause addressing an XML 
schema definition. ISO/IEC 19794-13 includes vocabulary in common use by the speech and speaker 
recognition community, as well as terminology from other ISO standards. 

ISO/IEC 19794-14:2013 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA 
data 

ISO/IEC 19794-14 specifies a data interchange format for the exchange of DNA data for person identi-
fication or verification technologies that utilize human DNA. It will provide the ability for DNA profile data 
to be exchanged and used for comparison, subject to privacy regulations, with DNA profile data produc-
ed by any other system that is based on a compatible DNA profiling technique and where the data format 
conforms to ISO/IEC 19794-14. It is intended to cover current forensic DNA profiling or typing techniques 
that are based on STRs (Short Tandem Repeat), including Y-STRs (STR on the Y chromosome), as 
well as mitochondrial DNA. A single DNA data record for a subject may require data resulting from more 
than one of these different DNA techniques. ISO/IEC 19794-14 enables data for multiple DNA techniqu-
es to be presented in a single record for a given subject. This data format has been prepared in light of 
ongoing efforts to reduce human involvement in the processing (enrolment and comparison) of DNA. In 
anticipation of the data format requirements for automated DNA techniques ISO/IEC 19794-14 describ-
es a format for both processed and raw (electrophoretic) DNA data. XML encoding of the data is used 
to specify DNA data interchange. A normative XSD specification is provided in Annex B. ISO/IEC 19794-
14 is not intended for any other purposes than exchange of DNA for biometric verification and identificati-
on of individuals; in particular, it does not exchange medical and other health-related information. 
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ISO/IEC 19794-15:2017 Information technology — Biometric data interchange format — Part 15: Palm 
crease image data 

ISO/IEC 19794-15 specifies an image interchange format for biometric person identification or verifica-
tion technologies that utilize human palm crease biometric images and can be used for the exchange 
and comparison of palm crease image data. It specifies a data record interchange format for storing, 
recording, and transmitting palm crease biometric information from palm crease imaging. It defines the 
contents, format, and units of measurement for the image exchange. The format consists of mandatory 
and optional items, including scanning parameters, compressed or uncompressed image specifications 
and vendor-specific information. Information compiled and formatted in accordance with ISO/IEC 19794-
15 can be recorded on machine-readable media or may be transmitted by data communication facilities. 

1.1. Teknisk kontroll 

ISO/IEC 29109-1:2009 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 1: Generalized conformance testing 
methodology 

ISO/IEC 29109-1 defines the concepts of conformance testing for biometric data interchange formats 
and defines a general conformance testing framework. It specifies common (modality-neutral) elements 
of the testing methodology, such as test methods and procedures, implementation conformance claim, 
and test results reporting. It also provides the assertion language definition and sets forth other testing 
and reporting requirements, and outlines other aspects of the conformance testing methodology that 
are generally applicable and not modality-specific. As part of the conformance testing methodology, 
different types and levels of conformance testing are described, as well as their applicability. The con-
formance testing methodology specified in ISO/IEC 29109-1 is concerned only with data interchange 
format records and systems that produce or use these records. 

ISO/IEC 29109-2:2010 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 2: Finger minutiae data 

ISO/IEC 29109-2 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test pro-
cedures as applicable to the biometric data interchange format standard relating to finger minutiae data 
(ISO/IEC 19794-2). It establishes tests of 

– assertions of the structure of the finger minutiae data format as specified in ISO/IEC 19794-2 (Type 
A Level 1 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– assertions of internal consistency by checking the types of values that may be contained within each 
field (Type A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1), and 

– semantic assertions (Type A Level 3 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-2 does not establish tests of 

– of conformance of CBEFF structures embedding ISO/IEC 19794-2 BDBs (Biometric Data Block), 

– of other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for ex-
ample, acceptance, performance, robustness, security, 

– of conformance of systems that do not produce ISO/IEC 19794-2 records, or 

– for level 3 conformance testing. 
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ISO/IEC 29109-4:2010 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 4: Finger image data 

ISO/IEC 29109-4 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test 
procedures as applicable to ISO/IEC 19794-4:2011. It establishes 

– test assertions of the structure of the finger image data format as specified in ISO/IEC 19794-4 
(Type A Level 1 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– test assertions of internal consistency by checking the types of values that may be contained within 
each field (Type A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– tests of semantic assertions (Type A Level 3 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-4 does not establish tests of 

– conformance of CBEFF structures required by ISO/IEC 19794-4, 

– other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for 
example, acceptance, performance, robustness, security, 

– conformance of systems that do not produce records as specified by ISO/IEC 19794-4. 

ISO/IEC 29109-5:2019 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 5: Face image data 

ISO/IEC 29109-5 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test pro-
cedures as applicable to two-dimensional face images defined in the ISO/IEC 19794-5 biometric data 
interchange format standard for face image data. It establishes test assertions of 

– the structure of the face image data format as specified in ISO/IEC 19794-5 (Type A Level 1 as 
defined in ISO/IEC 29109-1), 

– internal consistency by checking the types of values that may be contained within each field (Type 
A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-5 does not establish tests of 

– conformance of 3D face records defined in ISO/IEC 19794-5 (§ 5.7.1) codes 0x80, 0x81, and 0x82, 

– conformance of CBEFF structures required by ISO/IEC 19794-5, 

– consistency with the input biometric data record (Level 3), 

– conformance of the image data to the quality-related specifications of ISO/IEC 19794-5, 

– conformance of the image data blocks to the respective JPEG or JPEG 2000 standards, 

– other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for exam-
ple, acceptance, performance, robustness, security. 
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ISO/IEC 29109-6:2011 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 6: Iris image data 

ISO/IEC 29109-6 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test pro-
cedures as applicable to ISO/IEC 19794-6. It establishes 

– test assertions of the structure of the iris image data format as specified in ISO/IEC 19794-6 (Type 
A Level 1 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– test assertions of internal consistency by checking the types of values that may be contained within 
each field (Type A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– tests of semantic assertions (Type A Level 3 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-6 does not establish tests of 

– conformance of CBEFF structures required by ISO/IEC 19794-6, 

– other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for 
example, acceptance, performance, robustness, security, 

– conformance of systems that do not produce records as specified by ISO/IEC 19794-6. 

ISO/IEC 29109-7:2011 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 7: Signature/sign time series data 

ISO/IEC 29109-7 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test pro-
cedures as applicable to ISO/IEC 19794-7. ISO/IEC 19794-7 defines two data interchange formats for 
signature, sign time series data, one for general use and one compact format for use with smart cards 
and other tokens. It establishes test assertions 

– of the structure of both signature/sign time series data formats as specified in ISO/IEC 19794-7 
(Type A Level 1 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– of internal consistency by checking the types of values that may be contained within each field (Type 
A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1), and 

– on the contents of data records in the signature/sign time series data formats as specified in ISO/IEC 
19794-7 (Type A Level 3 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-7 does not establish tests of 

– other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for exam-
ple, acceptance, performance, robustness, security, 

– conformance of systems that do not produce records as specified by ISO/IEC 19794-7. 

ISO/IEC 29109-8:2011 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 8: Finger pattern skeletal data 

ISO/IEC 29109-8 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test pro-
cedures as applicable to ISO/IEC 19794-8. It establishes test assertions of 
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– the structure of the finger pattern skeletal data format as specified in ISO/IEC 19794-8 (Type A Level 
1 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– internal consistency by checking the types of values that may be contained within each field (Type 
A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-8 does not establish test of 

– conformance of CBEFF structures required by ISO/IEC 19794-8, 

– consistency with input biometric data record (Level 3), 

– other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for 
example, acceptance, performance, robustness, security, 

– conformance of systems that do not produce records as specified by ISO/IEC 19794-8. 

ISO/IEC 29109-9:2011 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 9: Vascular image data 

ISO/IEC 19794-9 specifies a data record interchange format for recording, storing, and transmitting one 
or more hand vascular images. Each image is accompanied by image-specific metadata contained in a 
header record. ISO/IEC 29109-9 establishes tests for checking the correctness of the binary record. It 
defines a testing methodology to ensure conformance of a vendor's application or service to ISO/IEC 
19794-9. The objective of ISO/IEC 19794-9 cannot be completely achieved until biometric products can 
be tested to determine whether they conform to those specifications. Conforming implementations are 
a necessary prerequisite for achieving interoperability among implementations. The conformance test 
assertions will cover, as much as is practical, the ISO/IEC 19794 requirements, covering the most critical 
features, so that the conformity results produced by the test suites will reflect the real degree of conform-
ity of the implementations to ISO/IEC 19794 data interchange format records. This is the motivation for 
the development of this conformance testing methodology. 

ISO/IEC 29109-10:2010 Information technology — Conformance testing methodology for biometric 
data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 10: Hand geometry silhouette data 

ISO/IEC 29109-10 specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test 
procedures as applicable to ISO/IEC 19794-10. It establishes 

– test assertions of the structure of the hand geometry silhouette data format as specified in ISO/IEC 
19794-10 (Type A Level 1 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– test assertions of internal consistency by checking the types of values that may be contained within 
each field (Type A Level 2 as defined in ISO/IEC 29109-1), 

– informative guidance for testing the consistency of selected encoded data fields with the input bio-
metric data (Type B Level 3 as defined in ISO/IEC 29109-1). 

ISO/IEC 29109-10 does not establish test of 

– conformance of CBEFF structures required by ISO/IEC 19794-10, 

– consistency with input biometric data record (Level 3 as defined in ISO/IEC 29109-1), 
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– other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for exam-
ple, acceptance, performance, robustness, security, 

– conformance of systems that do not produce records as specified by ISO/IEC 19794-10. 

BER 

 ASN.1 

 CER 

 DER 

1. ISO 

ISO/IEC 8825-1:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 1: Specification of 
Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules 
(DER) 

ISO/IEC 8825-1 specifies a set of basic encoding rules that may be used to derive the specification of a 
transfer syntax for values of types defined using the notation specified in ISO/IEC 8824 collectively 
referred to as ASN.1. These basic encoding rules are also to be applied for decoding such a transfer 
syntax in order to identify the data values being transferred. It also specifies a set of canonical and 
distinguished encoding rules that restrict the encoding of values to just one of the alternatives provided 
by the basic encoding rules. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.690 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: 
Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished 
Encoding Rules (DER) 

ITU-T X.690 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-1. 

BIGTIFF 

 http://bigtiff.org/ 

 TIFF 

1. AWARE SYSTEMS 

The BigTIFF File Format 

The TIFF file format uses 32-bit offsets and, as such, is limited to 4 gigabytes. This has been quite 
sufficient for many years. Today however, there is a need for a good multi-purpose open image file 
format that can handle huge images, or very large collections of images, breaking the 4 gig boundary. 

There is currently an ongoing attempt to launch a new variant of TIFF, called BigTIFF, that closely res-
embles TIFF, but uses 64-bit offsets instead. The benefits of closely resembling TIFF are huge. For 

http://bigtiff.org/
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instance, existing TIFF libraries can quite easily extend their support for TIFF to also include this new 
variant. Documentation needs are minimal. All the much appreciated properties of a file format that has 
been around and has been extended for more than a decade are inherited. All properly known tags are 
being reused, all supported bit-depths and datatypes remain valid. The arbitrary number of 'extra chan-
nels', the tiling and striping schemes, the multitude of compression schemes, and the private tag sche-
me, that made TIFF very useful in pre-press as well as for storing scientific data, and many other applica-
tions, all remain intact. Yet, the offset bit-depth changes, and BigTIFF files are no longer restrained by 
the 4 gigabyte limitation from which classic TIFF suffers. 

BIIF 

 IIF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 12087-1:1995 Information technology — Computer graphics and image processing — Image 
Processing and Interchange (IPI) — Functional specification — Part 1: Common architecture for 
imaging 

ISO/IEC 12087-1 concerns with the manipulation, processing, and interchange of all types of digital 
images. Defines a generic, unifying imaging architecture: CAI (Common Architecture for Imaging). It 
also defines those specializations or delineations of the generic imaging architecture that are required 
to support IPI-PIKS and IPI-IIF. 

ISO/IEC 12087-2:1994 Information technology — Computer graphics and image processing — Image 
Processing and Interchange (IPI) — Functional specification — Part 2: Programmer's imaging kernel 
system application programme interface 

ISO/IEC 12087-2 establishes the specification of API, called PIKS (Programmer's Imaging Kernel Sys-
tem). PIKS is intended to provide a rich set of both low-level and high-level services on image and 
image-derived data objects. These services can be used as building blocks for a broad range of common 
imaging applications. Lists are included containing a summary of technological capabilities provided by 
PIKS and not provided by PIKS. It should be noted that PIKS functionality may be useful as a pre-
processor or co-processor for many of the technologies in the "Not provided by PIKS" list. 

ISO/IEC 12087-3:1995 Information technology — Computer graphics and image processing — Image 
Processing and Interchange (IPI) — Functional specification — Part 3: Image Interchange Facility (IIF) 

ISO/IEC 12087-3 facilitates IPI (Image Processing and Interchange). For this purpose, conceptual, arch-
itectural, and functional definitions of IIF (Image Interchange Facility) are established. It consists of two 
major parts, 

– the IIF-DF (IIF Data Format) definition by means of a formal syntax in ASN.1, and 

– the IIF Gateway definition by means of a manual page description of the functionality of an API. 

An IIF-conformant implementation has to fulfill the functionality specification of the IIF Gateway. Besides 
the IIF Gateway, there may be information processing systems which read and, or write the IIF-DF, for 
example, software such as parsers, generators. The IIF is based on the definitions described in ISO/IEC 
12087-1, the "Common Architecture for Imaging". The IIF, as a whole, may be characterized briefly as: 
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– By means of the IIF data format and Gateway, image data objects and image-related data objects 
are transported to and from application environments. 

– By means of the full PIKS profile of the IIF-DF, that is a format for data interchange between IPI-IIF 
and IPI-PIKS; image data objects and image-related data objects are imported to and exported from 
PIKS. 

– The IIF facilitates the storage of image data objects and image-related data objects in a variety of 
pre-defined storage modalities, including different periodicity organizations, such as pixel-interleav-
ing or band-interleaving. 

– ISO/IEC 12087-3 defines syntax of image data, and image-related data, streams. The encoding of 
IIF data types is defined in ISO/IEC 12089. 

– IIF supports a concept of standardized conformance profiles. Initially, three conformance profiles 
are defined within ISO/IEC 12087. 

– An IIF data stream may be stored in devices such as file systems. An IIF data stream may be inter-
changed and communicated in data communication facilities, such as data networks, for example, 
LANs and WANs. All low-level data storage and transfer is delegated, for instance, to the operating 
system of the target hardware. 

– The IIF Gateway performs compression and decompression of image data objects using standardi-
zed compression and decompression techniques. 

– The IIF Gateway is accessible via an API to perform image interchange functions. 

ISO/IEC 12087-3 shall be referenced, and its definitions employed, whenever images are interchanged, 
according to IIF, among different imaging applications environments or among imaging devices. The IIF 
is applicable to scenarios requiring the interchange of digital images. The use of the IIF-DF as a superset 
of the functionality of most of the existing image interchange formats solves the problem of application-
independent syntactical and semantical interpretation and understanding of image data. The IIF is app-
licable to image interchange in and among different application domains. The following application areas 
have been considered: medical imaging, remote sensing, publishing, industrial vision, computer grap-
hics arts, computer animation, scientific visualization, mission planning, document processing, outdoor 
scene surveillance. The limiting of the IIF scope to certain application domains is a matter of profiling. 

NOTE Whether an image interchange format may also be regarded as a device format, depends on the 
local processing power of the device itself. Thus a conceptually "high-level" format which has become 
an industrial standard page description language for desktop electronic publishing, can be regarded as 
a device format. IIF may well be considered a device format if, for instance, there is an IIF-compatible 
printer which is able to receive, process, and hardcopy an image according to the IIF. In the same sense, 
it is reasonable to design IIF-compatible image sources, for example IIF camera systems. 

ISO/IEC 12087-5:1998 Information technology — Computer graphics and image processing — Image 
Processing and Interchange (IPI) — Functional specification — Part 5: Basic Image Interchange 
Format (BIIF) 

ISO/IEC 12087-5 establishes BIIF to provide a foundation for interoperability in the interchange of ima-
gery and imagery-related data among applications. ISO/IEC 12087-5 provides a detailed description of 
the overall structure of the format, as well as specification of the valid data and format for all fields 
defined with BIIF. Annex C contains a model profile in tables to assist in profile development. As part of 
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IPI, BIIF conforms to the architectural and data object specifications of ISO/IEC 12087-1, the Common 
Architecture for Imaging. BIIF supports a profiling scheme that is a combination of the approaches taken 
for PIKS (ISO/IEC 12087-2), JPEG (ISO/IEC 10918), CGM (ISO/IEC 8632), and the Procedures for 
Registration of Graphical Items (ISO/IEC 9973). It is intended that profiles of the BIIF will be established 
as an ISP (International Standardized Profile) through the normal ISO processes (ISO/IEC TR 10000). 

The scope and field of application of ISO/IEC 12087-5 includes the capability to perpetuate a proven 
interchange capability in support of commercial and government imagery, PIKS Data, and other imagery 
technology domains in that priority order. It provides a data format container for image, symbol, and text, 
along with a mechanism for including image-related support data. It satisfies the following requirements: 

– Provides a means whereby diverse applications can share imagery and associated information. 

– Allows an application to exchange comprehensive information to users with diverse needs or capabi-
lities, allowing each user to select only those data items that correspond to their needs and capabi-
lities. 

– Minimizes preprocessing and post-processing of data. 

– Minimizes formatting overhead, particularly for those applications exchanging only a small amount 
of data and for bandwidth-limited systems. 

– Provides a mechanism, TFS (Transportable File Structure), to interchange PIKS image and image-
related objects. 

– Provides extensibility to accommodate future data, including objects. 

When the extensibility of ISO/IEC 12087-5, or the inherent constraints of the structured format of BIIF, 
do not meet the needs of a more complex application, the concepts and features of IIF (ISO/IEC 12087-
3) should be considered as a more appropriate method of image interchange. For example, the ability 
to support complex combinations of heterogeneous pixel types, self-defining pixel structures, or abstract 
structures can be done with IIF. 

BIM 

 https://www.bimalliance.se/ 

 ISO/TS 19166 Geographic information — BIM to GIS conceptual mapping (B2GM) 

 ISO/TR 23262 GIS (geospatial) / BIM interoperability 

 SKR (2017) BIM - digitalisering av byggnadsinformation156 

1. ISO 

ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering 
works, including building information modelling (BIM) — Information management using building 
information modelling — Part 1: Concepts and principles 

                                                
156  https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/bimdigitaliseringavbyggnadsinformation.27648.html (20210425) 

https://www.bimalliance.se/
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/bimdigitaliseringavbyggnadsinformation.27648.html
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ISO 19650-1 outlines the concepts and principles for information management at a stage of maturity 
described as BIM (Building Information Modelling). It provides recommendations for a framework to 
manage information including exchanging, recording, versioning and organizing for all actors. It is app-
licable to the whole life cycle of any built asset, including strategic planning, initial design, engineering, 
development, documentation and construction, day-to-day operation, maintenance, refurbishment, 
repair and end-of-life. It can be adapted to assets or projects of any scale and complexity, so as not to 
hamper the flexibility and versatility that characterize the large range of potential procurement strategies 
and so as to address the cost of implementing this document. 

ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering 
works, including building information modelling (BIM) — Information management using building 
information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets 

ISO 19650-2 specifies requirements for information management, in the form of a management process, 
within the context of the delivery phase of assets and the exchanges of information within it, using build-
ing information modelling. It can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizati-
ons, regardless of the chosen procurement strategy. 

ISO 19650-3:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering 
works, including building information modelling (BIM) — Information management using building 
information modelling — Part 3: Operational phase of the assets 

ISO 19650-3 specifies requirements for information management, in the form of a management process, 
within the context of the operational phase of assets and the exchanges of information within it, using 
building information modelling. It can be applied to all types of assets and by organizations of all types 
and sizes involved in the operational phase of assets. The requirements can be achieved through direct 
actions carried out by the organization in question or can be delegated to another party. 

ISO 19650-5:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering 
works, including building information modelling (BIM) — Information management using building 
information modelling — Part 5: Security-minded approach to information management 

ISO 19650-5 specifies the principles and requirements for security-minded information management at 
a stage of maturity described as BIM, and as defined in ISO 19650-1, as well as the security-minded 
management of sensitive information that is obtained, created, processed and stored as part of, or in 
relation to, any other initiative, project, asset, product or service. It addresses the steps required to 
create and cultivate an appropriate and proportionate security mindset and culture across organizations 
with access to sensitive information, including the need to monitor and audit compliance. The approach 
outlined is applicable throughout the lifecycle of an initiative, project, asset, product or service, whether 
planned or existing, where sensitive information is obtained, created, processed and, or stored. 

ISO 19650-5 is intended for use by any organization involved in the use of information management and 
technologies in the creation, design, construction, manufacture, operation, management, modification, 
improvement, demolition and, or recycling of assets or products, as well as the provision of services, 
within the built environment. It will also be of interest and relevance to those organizations wishing to 
protect their commercial information, personal information and intellectual property. 

ISO 23386:2020 Building information modelling and other digital processes used in construction — 
Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries 

ISO 23386 establishes the rules for defining properties used in construction and a methodology for 
authoring and maintaining them, for a confident and seamless digital share among stakeholders follow-
ing a BIM process. Regarding the definition of properties and groups of properties, it provides: 
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– definitions of properties and groups of properties as a list of attributes; 

– definitions of all the provided attributes. 

Regarding the authoring and maintaining process, ISO 23386 provides: 

– definitions and roles of applicants; 

– definitions and roles of experts and the commission of experts; 

– definitions of request's attributes; 

– definitions of expert's attributes; 

– requirements to establish the management rules to interconnect data dictionaries through the map-
ping process for properties and groups of properties. 

To apply the methodology of ISO 23386, it is presupposed that the following are in place: 

– an established governance model for a data dictionary; 

– a framework for a network of data dictionaries. 

It is not in the scope of ISO 23386 to provide the content of the interconnected data dictionaries. 

BIOAPI 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19784-1:2018 Information technology — Biometric application programming interface — Part 
1: BioAPI specification 

ISO/IEC 19784-1 defines the API and SPI (Service Provider Interface) for standard interfaces within a 
biometric system that support the provision of that biometric system using components from multiple 
vendors. It provides interworking between such components through adherence to this and to other 
International Standards. For use in a system that does not include a BioAPI Framework, called a frame-
work-free BioAPI system, only the SPI interface is applicable, with applications interfacing directly to 
that in a platform-specific manner. 

NOTE 1 Many clauses and, or sub-clauses are not applicable for implementation of a framework-free 
BioAPI system. These are identified at the head of the clause of sub-clause. 

The BioAPI specification is applicable to a broad range of biometric technology types. It is also applic-
able to a wide variety of biometrically enabled applications, from personal devices, through network 
security applications, to large complex identification systems. ISO/IEC 19784-1 supports an architecture 
in which a BioAPI Framework supports multiple simultaneous biometric applications, provided by differ-
ent vendors, using multiple dynamically installed and loaded, or unloaded, BSP (Biometric Service Provi-
der) components and BioAPI Units, provided by other different vendors, possibly using one of an alter-
native set of BFP (BioAPI Function Provider) components, provided by other vendors, or by direct mana-
gement of BioAPI Units. 
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NOTE 2 Where BioAPI Units are provided by a different vendor from a BSP, a standardized BioAPI FPI 
(Function Provider Interface) may be needed. This is outside the scope of ISO/IEC 19784-1, but is 
specified by later parts for the different categories of FPI. 

NOTE 3 Where a BioAPI Framework is not used in a system, the ability to support multiple applications 
and multiple BSPs is platform-dependent and depends on the nature of the system-integration techniqu-
es employed. 

ISO/IEC 19784-1 is not required, and should normally not be referenced, when a complete biometric 
system is being procured from a single vendor, particularly if the addition or interchange of biometric 
hardware, services, or applications is not a feature of that biometric system. Such systems are some-
times referred to as "embedded systems". Standardization of such systems is not in the scope of this 
document. ISO/IEC 19784-1 does not define security requirements for biometric applications and bio-
metric service providers. 

NOTE 4 ISO 19092 provides guidelines on security aspects of biometric systems. 

ISO/IEC 19784-1 does not cover the performance of biometric systems, particularly in relation to sear-
ches of a large population to provide the biometric identification capability. It does neither cover trade-
offs between interoperability and performance. 

ISO/IEC 19784-1 specifies BioAPI version 2.0, 2.1, 2.2. Version 2.1 provides an enhanced Graphical 
User Interface. Version 2.2 provides features supporting fusion and security. Some clauses and sub-
clauses apply only to one of these versions, some to two or more. This is identified at the head of the 
relevant clauses and sub-clauses. 

NOTE 5 Earlier versions of the BioAPI specification were not International Standards. 

NOTE 6 The differences between the requirements of the 2.0 specification and the 2.1 specification for 
framework-free operation relate only to the biometric type values and encodings. 

ISO/IEC 19784-2:2007 Information technology — Biometric application programming interface — Part 
2: Biometric archive function provider interface 

ISO/IEC 19784-2 defines the interface between a BSP (Biometric Service Provider) and a BAFP (Bio-
metric Archive Function Provider) for BioAPI. A BAFP encapsulates all functionality for the storage, 
search and management of biometric reference data regardless of the kind of physical storage media. 
Using a BAFP, a BSP does not have to provide special handling of different storage media like database 
servers, smartcards, database web services, etc. Whatever media is used, the BSP in all cases handles 
the same interface for a BAFP. The interface description contains management functions to attach and 
detach different BAFPs, to query biometric data records and to store biometric data records. 

ISO/IEC 19784-4:2011 Information technology — Biometric application programming interface — Part 
4: Biometric sensor function provider interface 

ISO/IEC 19784-4 specifies a biometric sensor interface for a BSP. The interface supports a BSP wishing 
to provide the BioAPI SPI functions, whilst removing device handling activity from the BSP. ISO/IEC 
19784-4 provides an interface that can be used by all types of biometric sensor, including inter alia 
image streaming sensors, for example infrared, face, iris, finger, voice streaming sensors and digital 
tablets providing dynamic signature data. ISO/IEC 19784-4 does not define security and privacy require-
ments for capturing and transferring of biometric data across the SFPI (Sensor Function Provider Inter-
face). 
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ISO/IEC 24708:2008 Information technology — Biometrics — BioAPI Interworking Protocol 

ISO/IEC 24708 specifies the syntax, semantics, and encodings of a set of BIP (BioAPI Interworking 
Protocol) messages that enable a BioAPI-conforming application to request biometric operations in Bio-
API-conforming BSPs across node or process boundaries, and to be notified of events originating in 
those remote BSPs. It also specifies extensions to the architecture and behavior of the BioAPI frame-
work that supports the creation, processing, sending and reception of BIP messages. It is applicable to 
all distributed applications of BioAPI. 

ISO/IEC 29141:2009 Information technology — Biometrics — Tenprint capture using biometric 
application programming interface (BioAPI) 

ISO/IEC 29141 specifies requirements for the use of ISO/IEC 19784-1, as amended by ISO/IEC 19784-
1/Amd.1 (BioAPI) for the purpose of performing a tenprint capture operation. It specifies a biometric data 
block format that is used to interact with a BioAPI framework, and hence with BSPs, to support an 
application wishing to perform a tenprint capture. It specifies a capture control block and a capture output 
block that conforming BSPs are required to support if they conform to ISO/IEC 29141. 

ISO/IEC 30106-1:2016 Information technology — Object oriented BioAPI — Part 1: Architecture 

ISO/IEC 30106-1 specifies an architecture for a set of interfaces which define the OO BioAPI. Compo-
nents defined in this part of ISO/IEC 30106 include a framework, BSPs, BFPs, and a component registry. 

NOTE Each of these components have an equivalent component specified in ISO/IEC 19784-1 as the 
OO BioAPI is intended to be an OO interpretation of ISO/IEC 19784-1. 

For this reason, ISO/IEC 30106-1 is conceptually equivalent to ISO/IEC 19784-1. Concepts present in 
ISO/IEC 30106-1, for example, BioAPI_Unit and component registry, have the same meaning as in ISO/
IEC 19784-1. While the conceptual equivalence of ISO/IEC 30106-1 will be maintained with ISO/IEC 
19784-1, there are differences in the parameters passed between functions and the sequence of func-
tion calls. These differences exist to take advantage of the features provided by Object Oriented Prog-
ramming Languages. 

ISO/IEC 30106-2:2020 Information technology — Object oriented BioAPI — Part 2: Java 
implementation 

ISO/IEC 30106-2 specifies an interface of a BioAPI Java framework and BioAPI Java BSP, which will 
mirror the corresponding components, specified in ISO/IEC 30106-1. The semantic equivalent of ISO/
IEC 30106-1 is maintained in ISO/IEC 30106-2. 

ISO/IEC 30106-3:2020 Information technology — Object oriented BioAPI — Part 3: C# implementation 

ISO/IEC 30106-3 specifies an interface of a BioAPI C# framework and BioAPI C# BSP which mirror the 
corresponding components specified in ISO/IEC 30106-1. The semantic equivalence of ISO/IEC 30106-
3 will be maintained with ISO/IEC 30106-2. In spite of the differences in actual parameters passed bet-
ween functions, the names and interface structure are the same. 

1.1. Teknisk kontroll 

ISO/IEC 24709-1:2017 Information technology — Conformance testing for the biometric application 
programming interface (BioAPI) — Part 1: Methods and procedures 
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ISO/IEC 24709-1 specifies the concepts, framework, test methods, and criteria required to test conform-
ity of biometric products claiming conformance to BioAPI. Guidelines for specifying BioAPI conformance 
test suites, writing test assertions, and defining procedures to be followed during the conformance 
testing are provided. ISO/IEC 24709-1 is concerned with conformance testing of biometric products 
claiming conformance to BioAPI. It is not concerned with testing other characteristics of biometric pro-
ducts or other types of testing of biometric products, for example, acceptance, performance, robustness, 
security. Testing by means of test methods, which are specific to particular biometric products, are not 
the subject of ISO/IEC 24709-1. 

ISO/IEC 24709-1 is applicable to the development and use of conformance test method specifications, 
BioAPI conformance test suites, and conformance testing programs for BioAPI-conformant products. It 
is intended primarily for use by testing organizations, but can be applied by developers and users of test 
assertions and test method implementations. 

ISO/IEC 24709-2:2007 Information technology — Conformance testing for the biometric application 
programming interface (BioAPI) — Part 2: Test assertions for biometric service providers 

ISO/IEC 24709-2 defines a number of test assertions written in the assertion language specified in 
ISO/IEC 24709-1. These assertions enable a user of ISO/IEC 24709-2, such as a testing laboratory, to 
test the conformance to ISO/IEC 19784-1 (BioAPI 2.0) of any BSP that claims to be a conforming imp-
lementation of ISO/IEC 19784-1. Each test assertion specified in ISO/IEC 24709-2 exercises one or 
more features of an implementation under test. Assertions are placed into packages of one or more 
assertions per package, as required by the assertion language. These assertions allow for testing con-
formance of BSPs of all conformance subclasses, and are further organized according to conformance 
subclasses and claimed support of optional features. 

ISO/IEC 24709-3:2011 Information technology — Conformance testing for the biometric application 
programming interface (BioAPI) — Part 3: Test assertions for BioAPI frameworks 

ISO/IEC 24709-3 defines a number of test assertions written in the assertion language specified in ISO/
IEC 24709-1. These assertions enable a user of ISO/IEC 24709-3, such as a testing laboratory, to test 
the conformance to ISO/IEC 19784-1 (BioAPI 2.0) of any BioAPI Framework that claims to be a confor-
ming implementation of ISO/IEC 19784-1. Each test assertion specified in ISO/IEC 24709-3 exercises 
one or more features of an implementation under test. 

BMP 

1. MICROSOFT 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/bitmap-storage 

En formell specifikation har inte påträffats, men en beskrivning av filformatet återfinns på Microsofts 
webbplats i artikeln Bitmap Storage (2019-05-31). 

BOX FILE FORMAT 

 JPEG XT 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/bitmap-storage
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18477-3:2015 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 3: Box file format 

ISO/IEC 18477-3 specifies an extensible file format that is built on top of the existing ISO/IEC 10918-1 
codestream definition. While typically file formats encapsulate codestreams by means of additional 
syntax elements such as boxes, the file format structure specified in ISO/IEC 18477-3 rather embeds 
the syntax elements of the file format, called boxes, into the codestream. The necessity for this unusual 
arrangement is the backwards compatibility to the legacy standard and the application toolchain built 
around it; that is, legacy applications conforming to ISO/IEC 10918-1 will be able to decode image 
information embedded in files conforming to the family of ISO/IEC 18477 standards, though will only be 
able to recover a three component, 8 bits per sample, lower quality version of the image described by 
the full file. 

The aim of ISO/IEC 18477-3 is to provide a flexible and extensible framework to enrich ISO/IEC 18477-
1 compliant codestreams with side-channels and metadata. The syntax chosen in ISO/IEC 18477-3 
defines a mechanism to embed syntax elements denoted as “Boxes” into ISO/IEC 10918-1 compliant 
codestreams. The box syntax used here is identical to that defined in the JPEG family of standards, for 
example ISO/IEC 15444-1 (JPEG 2000). A box carries either additional image data that enable encoding 
of images of higher bit depth, that enable high dynamic range, that include alpha channels, or metadata 
that describes the decoding process of the legacy ISO/IEC 10918-1 codestream and the side channels 
to an extended or high dynamic range image. 

BPG 

1. FABRICE BELLAR 

BPG Image format (Apr 21 2018) Release 0.9.8 

BPG (Better Portable Graphics) is a new image format with the purpose is to replace the JPEG image 
format when quality or file size is an issue. Its main advantages are: 

– High compression ratio. Files are much smaller than JPEG for similar quality. 

– Supported by most Web browsers with a small Javascript decoder; Gzipped size: 56 KB. 

– Based on a subset of the HEVC open video compression standard. 

– Supports the same chroma formats as JPEG, that is, grayscale, YCbCr 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4. The 
purpose is to reduce the losses during the conversion. An alpha channel is supported. The RGB, 
YCgCo and CMYK color spaces are also supported. 

– Native support of 8 to 14 bits per channel for a higher dynamic range. 

– Lossless compression is supported. 

– Various metadata can be included, for example, EXIF, ICC profile, XMP. 

– Animation support. 
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The BPG decoding library uses a modified version of FFmpeg released under the LGPL version 2.1 as 
HEVC decoder. The BPG decoding library excluding the FFmpeg code is released under the BSD 
license. The BPG encoder as a whole is released under the GPL version 2 license. The BPG encoder 
sources excluding x265 are released under the BSD license. The x265 library is released under the GPL 
version 2 license. The optional JCTVC HEVC reference encoder is released under the BSD license. 

Some of the HEVC algorithms may be protected by patents in some countries. Most devices already 
include or will include hardware HEVC support, so we suggest to use it if patents are an issue. 

BPMN 

 WSBEL (eng. Business Process Execution Language for Web Services) 

 XPDL (eng. XML Process Definition Language) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19510:2013 Information technology — Object Management Group Business Process Model 
and Notation 

ISO/IEC 19510:2013 is identical to OMG BPMN 2.0.1. The primary goal of ISO/IEC 19510 is to provide 
a notation that is readily understandable by all business users, from the business analysts that create 
the initial drafts of the processes, to the technical developers responsible for implementing the techno-
logy that will perform those processes, and finally, to the business people who will manage and monitor 
those processes. Thus, ISO/IEC 19510 creates a standardized bridge for the gap between the business 
process design and process implementation. 

ISO/IEC 19510 represents the amalgamation of best practices within the business modelling community 
to define the notation and semantics of Collaboration diagrams, Process diagrams, and Choreography 
diagrams. The intent of ISO/IEC 19510 is to standardize a business process model and notation in the 
face of many different modelling notations and viewpoints. In doing so, ISO/IEC 19510 will provide a 
simple means of communicating process information to other business users, process implementers, 
customers, and suppliers. 

2. OMG 

OMG formal/2013-09-02 Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.1 

OMG BPMN 2.0.1 is identical to ISO/IEC 19510:2013. The OMG (Object Management Group) has de-
veloped BPMN (Business Process Model and Notation). The primary goal of BPMN is to provide a 
notation that is readily understandable by all business users, from the business analysts that create the 
initial drafts of the processes, to the technical developers responsible for implementing the technology 
that will perform those processes, and finally, to the business people who will manage and monitor those 
processes. Thus, BPMN creates a standardized bridge for the gap between the business process design 
and process implementation. 

Another goal, but no less important, is to ensure that XML languages designed for the execution of 
business processes, such as WSBPEL (Web Services Business Process Execution Language), can be 
visualized with a business-oriented notation. 
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The membership of the OMG has brought forth expertise and experience with many existing notations 
and has sought to consolidate the best ideas from these divergent notations into a single standard nota-
tion. Examples of other notations or methodologies that were reviewed are UML Activity Diagram, UML 
EDOC Business Processes, IDEF, ebXML BPSS, ADF (Activity-Decision Flow) Diagram, RosettaNet, 
LOVeM, and EPCs (Event-Process Chain). 

BRIDG 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

1. ISO/IEC 

ISO 14199:2015 Health informatics — Information models — Biomedical Research Integrated Domain 
Group (BRIDG) Model 

ISO 14199 defines a set of models collectively referred to as BRIDG (Biomedical Research Integrated 
Domain Group) model for use in supporting development of computer software, databases, metadata 
repositories, and data interchange standards. It supports technology solutions that enable semantic, 
meaning-based, interoperability within the biomedical, clinical research arena and between research 
and the healthcare arena. The clinical research semantics are represented as a set of visual diagrams 
which describe information, relationships, definitions, explanations, and examples used in protocol-driv-
en biomedical research. These diagrams are expressed using the iconography and grammar of UML, 
HL7 RIM (Reference Information Model), and OWL (Web Ontology Language). ISO 14199 establishes 
the links between protocol-driven research and its associated regulatory artefacts including the data, 
organization, resources, rules, and processes involved in the formal assessment of the utility, impact, 
or other pharmacological, physiological, or psychological effects of a drug, procedure, process, subject 
characteristic, or device on a human, animal, or other subject or substance along with all associated 
regulatory artefacts required for or derived from this effort, including data specifically associated with 
post-marketing adverse event reporting. 

BW64 

 BWF 

Filformatet benämns RF64 i EBU TECH 3306, men BW64 i ITU-R BS.2088-1, eftersom det förra 
hänvisar till den senare används termen BW64. 

1. EBU 

EBU TECH 3306 v2 (final) RF64: An extended file format for audio data, a 64-bit bwf-compatible file 
format enabling file sizes in excess of 4 gbyte 

Hänvisar till ITU-R BS.2088-1. 

2. ITU 

ITU-R Recommendation BS.2088-1 (10/2019) Long-form file format for the international exchange of 
audio programme materials with metadata 
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ITU-R BS.2088-1 contains the specification of the BW64 (Broadcast Wave 64Bit) audio file format inclu-
ding the new chunks ds64, axml, bxml, sxml and chna, which enable the file to carry large multichannel files 
and metadata including the Audio Definition Model (ADM) specified in Recommendation ITU-R BS.
2076. 

BWF 

 MBWF (Multichannel use of the BWFaudio file format) 

 BW64 

 PCM 

 WAV 

1. EBU 

EBU TECH 3285 v2 Specification of the Broadcast Wave Format (BWF) 

EBU TECH 3285 extends Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a “Broadcast 
Audio Extension” chunk. The extension is named BWF; a file format for audio data that can be used for 
the seamless exchange of audio material between different broadcast environments and between equip-
ment based on different computer platforms. It also contains the minimum information, that is metadata, 
considered necessary for all broadcast applications. 

BZIP2 

 https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2 

 https://github.com/dsnet/compress/blob/master/doc/bzip2-format.pdf 

Bzip2 kan beskrivas vara en informell standard, och har en formell specifikation, men även informella 
källunderlag. 

1. JOETSAI@DIGITAL-STATIC.NET 

Joe Tsai (2016-03-17) BZIP2: Format Specification 

The BZIP2 format specification presents a specification for the Bzip2 format based on the reverse engi-
neering work of Joe Tsai, as there does not exist an official document for the format. Therefore, the 
presented specification is not an official specification. Anything stated should be fact verified according 
to the original source. The reference C implementation used to derive this work is bzip2-1.0.6. Other 
implementations of BZip2 may have been used to also corroborate the information. 

C 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TS 17961:2013 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — C secure coding rules 

https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2
https://github.com/dsnet/compress/blob/master/doc/bzip2-format.pdf
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ISO/IEC TS 17961 specifies 

– rules for secure coding in the C programming language, and 

– code examples. 

ISO/IEC TS 17961 does not specify 

–     the mechanism by which these rules are enforced, or 

–     any particular coding style to be enforced. 

Each rule in this Technical Specification is accompanied by code examples. Two distinct kinds of examp-
les are provided: 

– noncompliant examples demonstrating language constructs that have weaknesses with potentially 
exploitable security implications; such examples are expected to elicit a diagnostic from a confor-
ming analyzer for the affected language construct; 

– compliant examples are expected not to elicit a diagnostic. 

ISO/IEC TR 24772-3:2020 Programming languages — Guidance to avoiding vulnerabilities in 
programming languages — Part 3: C 

ISO/IEC TR 24772-3 specifies software programming language vulnerabilities to be avoided in the deve-
lopment of systems where assured behavior is required for security, safety, mission-critical and busin-
ess-critical software. In general, this guidance is applicable to the software developed, reviewed, or 
maintained for any application. ISO/IEC TR 24772-3 describes the way that the vulnerabilities listed in 
ISO/IEC TR 24772-1 are manifested or avoided in the C language. 

C++ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 14882:2020 Programming languages — C++ 

ISO/IEC 14882 specifies requirements for implementations of the C++ programming language. The first 
such requirement is that they implement the language, therefore ISO/IEC 14882 also defines C++. Other 
requirements and relaxations of the first requirement appear at various places within ISO/IEC 14882. 
C++ is a general purpose programming language based on the C programming language as described 
in ISO/IEC 9899:2018 Programming languages — C. C++ provides many facilities beyond those provi-
ded by C, including additional data types, classes, templates, exceptions, namespaces, operator over-
loading, function name overloading, references, free store management operators, and additional library 
facilities. 
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C0, C1, CONTROL FUNCTIONS 

1. ECMA 

Standard ECMA-48 (Fifth Edition June 1991, Reprinted June 1998) Control Functions for Coded 
Character Sets 

ECMA-48 defines control functions and their coded representations for use in a 7-bit code, an extended 
7-bit code, an 8-bit code or an extended 8-bit code, if such a code is structured in accordance with 
ECMA-35. The control functions defined in ECMA-48 are intended to be used embedded in character-
coded data for interchange, in particular with character-imaging devices. In general, the control functions 
are defined by their effects on a character-imaging input and output device. It is, therefore, necessary 
to make certain assumptions about the architecture of such a device. These assumptions are as unres-
trictive as possible. In addition to being performed the control functions may need to be represented by 
a graphic symbol. The structure of ECMA-48 is open-ended, so that more control functions can be in-
cluded in future editions. Other standards specifying control functions may define more restricted defini-
tions of them than those in ECMA-48. 

The devices to which ECMA-48 applies can vary greatly from each other depending on the application 
for which a device has been specifically designed. It is technically and economically impractical for one 
device to implement all the facilities specified in ECMA-48. The intention is that in any type of device 
only a limited selection of the facilities appropriate to the application will be implemented. 

2. ISO/IEC 

ISO 6630:1986 Documentation — Bibliographic control characters 

 ISO Biblio 

ISO 6630 contains a set of 15 bibliographic control characters for use in cataloguing rules, filing rules 
and indexing rules of the countries and language groups of the bibliographic community. It consists of a 
code table and a legend specifying each bibliographic control character and indicating its code position. 
In addition, it includes explanatory notes, in which the functional characteristics of the individual control 
characters are described in detail. The bibliographic control character set is an extension of the basic 
control character set defined by ISO 646 (ISO escape sequence ESC 2/1 4/0). This bibliographic control 
character set is primarily intended for the interchange of bibliographic information. 

ISO/IEC 6429:1992 Information technology — Control functions for coded character sets 

 ISO/IEC 8859 (8-bit single-byte coded graphic character sets) 

ISO/IEC 6429 defines control functions and their coded representations for use in a 7-bit code, an 
extended 7-bit code, an 8-bit code or an extended 8-bit code, if such a code is structured in accordance 
with ISO 2022. It specifies technical means to handle bi-directional texts in character-imaging devices 
in the case of texts 

– in a single script of which specific parts need to be presented in an opposite direction, for example, 
numbers in Arabic or Hebrew text; 

– in different scripts presented in opposite directions, like texts in Latin and Arabic or texts in Latin 
and Hebrew; 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 313 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– like the above with a horizontal line orientation and a top-to-bottom line progression. 

The control functions defined are intended to be used embedded in character-coded data for interchan-
ge, in particular with character-imaging devices. In general, the control functions are defined by their 
effects on a character-imaging input-output device. Therefore, it is necessary to make certain assump-
tions about the architecture of such a device. These assumptions are as unrestrictive as possible. In 
addition to being performed the control functions may need to be represented by a graphic symbol. 

The structure of ISO/IEC 6429 is open-ended, so that more control functions can be included in future 
editions. Other standards specifying control functions may define more restricted definitions of them. 
The devices to which ISO/IEC 6429 applies can vary greatly from each other depending on the applica-
tion for which a device has been specifically designed. It is technically and economically impractical for 
one device to implement all the facilities specified in this ISO/IEC 6429. The intention is that in any type 
of device only a limited selection of the facilities appropriate to the application will be implemented. 

ISO/IEC 10538:1991 Information technology — Control functions for text communication 

ISO/IEC 10538 defines the control functions and their coded representations. Applies only to text made 
up of characters. It does not define any control functions required for controlling the process of communi-
cation. 

3. ITU 

ITU-T Recommendation T.53 (04/94) Character coded control functions for telematic services 

ITU-T T-53 defines the character coded control functions and their coded representation for use in 7-bit 
and 8-bit coded ITU-T Telematic services and related to the text communication part of the Telematic 
services. The control functions define the basic meanings which may be common in some, or all, of the 
Telematic services. The definitions of the control functions are aligned to those in ISO/IEC 6429 and 
ISO/IEC 10538 where possible with the exception of some specific functions defined by particular ser-
vices. 

ITU-T T-53 specifies control functions to handle bi-directional texts in character-imaging devices. The 
bi-directional concept is an addition to the uni-directional device concept which was the base for the 
former ITU-T Recommendations. It means that the control functions which were modified to meet the 
bi-directional requirements can be used for uni-directional devices, as before. 

CABAC 

 MPEG-4 

 MPEG-H 

Binär aritmetisk kodning (jfr BAC) som är anpassningsbar till sammanhanget, förkortat på engelska 
som Cabac (eng. Context-adaptive binary arithmetic coding). 

CADES  

CMS avancerade elektroniska underskrifter eller CAdES, enligt specifikationer från ETSI. 
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1. ETSI 

1.1. EN 319 122 

 För en jämförelse av väsentliga förändringar mellan EN 319 122 och dess föregångare TS 103 173, se ETSI TR 119 112 V1.1.1 

(2019-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Most significant differrences between AdES/ASiC ENs and previous TSs. 

ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures 

ETSI EN 319 122-1 is a European Norm that specifies formats for CadES (CMS Advanced Electronic 
Signatures). It will include a CAdES core specification and companion CAdES profiles, including the 
CAdES Baseline Profile     

CAdES building blocks part will evolve the latest version of ETSI TS 101 733; CAdES Baseline Profile 
part will evolve the latest version of ETSI TS 103 173. The work will include the identification and agree-
ment of relevant issues to deal with during the evolution of the aforementioned TSs to EN parts.  

This part 1 specifies the building blocks with the format for a set of attributes that are added to CMS 
signatures to become CMS Advanced Electronic Signatures. It also specifies requirements on their 
construction and incorporation to the signature as signed or unsigned attributes. It also covers the base-
line profile. 

ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures; Part 2: Extended CAdES signatures 

ETSI EN 319 122-2 specifies CAdES digital signatures. CAdES signatures are built on CMS signatures 
as specified in ETSI TS 119 312, by incorporation of signed and unsigned attributes, which fulfil certain 
common requirements in a number of use cases, such as the long term validity of digital signatures. 

ETSI EN 319 122-2 specifies a number of CAdES signature levels, each one based on different com-
binations of attributes, with a higher degree of optionality than the CAdES baseline signatures specified 
in ETSI EN 319 122-1. CAdES digital signatures specified in ETSI EN 319 122 aim at supporting 
electronic signatures in different regulatory frameworks. 

1.2. TS 119 122 

ETSI TS 119 122-3 V1.1.1 (2017-01) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures; Part 3: Incorporation of Evidence Record Syntax (ERS) mechanisms in CAdES 

ETSI TS 119 122-3 covers: 

– Mechanisms able to incorporate Evidence Record Syntax (RFC 4998, RFC 6283) within a CAdES 
signature as an alternative Proof Of Existence to archive-time-stamp-v3. 

– How the new mechanisms will be managed for being incorporated to CAdES signatures incorporati-
ng archive-time-stamp-v3 is specified. 

– How to manage the new mechanisms for being incorporated to legacy CAdES signatures incorpora-
ting long-term-validation attributes or how to specific previous versions archive time-stamp attribut-
es. It also includes the new aforementioned mechanisms into the repertoire of CAdES levels signa-
tures already defined, which could imply the definition of a new level. 
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1.3. Teknisk kontroll 

1.3.1. ETSI Signatures Conformance Checker 

Etsi centrum för test och interoperabilitet, förkortat på engelska som CTI (eng. Centre for Testing 
and Interoperability) tillhandahåller en kostnadsfri tjänst för att teknisk kontrollera om en implemen-
tering av CAdES överensstämmer med EN 319 122 och TS 101 733.157 

1.3.2. TR och TS 119 124 

ETSI TR 119 124-1 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures – Testing Conformance and Interoperability; Part 1: Overview 

ETSI TR 119 124-1 provides an overview of the series and test suites for testing interoperability of 
signatures compliant with CAdES core specification and CAdES Baseline Profile. It also defines a test 
suite for testing conformance of CAdES signatures against CAdES core specification and CAdES Base-
line Profile. Test suites for testing interoperability of signatures conformant to CAdES core specification 
takes as a starting point the test suites specified for the first ETSI Plugtests on CAdES. Test suites for 
testing conformity takes into account ETSI TS 119 134-5 v1.1.1 Conformance Testing for XAdES Base-
line Profile. 

ETSI TS 119 124-2 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures – Testing Conformance and Interoperability; Part 2: Test suites for testing interoperability 
of CAdES baseline signatures 

ETSI TS 119 124-2 provides test suites for testing interoperability of signatures compliant with CAdES 
core specification and CAdES Baseline Profile. It also defines a test suite for testing conformance of 
CAdES signatures against CAdES core specification and CAdES Baseline Profile. Test suites for testing 
interoperability of signatures conformant to CAdES core specification will take as starting point the test 
suites specified for the first ETSI Plugtests on CAdES. Test suites for testing conformity will take into 
account ETSI TS 119 134-5 v1.1.1 Conformance Testing for XAdES Baseline Profile. 

ETSI TS 119 124-2 would be used by those entities interested in testing the interoperability of tools that 
generate and verify CAdES signatures not adhering to any specific profile, but compliant with the core 
CAdES specification as defined in EN 19 122. 

ETSI TS 119 124-3 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures – Testing Conformance and Interoperability; Part 3: Test suites for testing interoperability 
of extended CAdES signatures 

ETSI TS 119 124-3 provides test suites for testing interoperability of signatures compliant with CAdES 
core specification and CAdES Baseline Profile. It also defines a test suite for testing conformity of 
CAdES signatures against CAdES core specification and CAdES Baseline Profile. Test suites for testing 
interoperability of signatures conformant to CAdES core specification will take as starting point the test 
suites specified for the first ETSI Plugtests on CAdES. Test suites for testing conformity will take into 
account ETSI TS 119 134-5 v1.1.1 Conformance Testing for XAdES Baseline Profile. 

                                                
157  https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php (20210203) 

https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php
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ETSI TS 119 124-3 would be used by those entities interested in testing the interoperability of tools that 
generate and verify CAdES signatures that claim to be compliant with the CAdES Baseline Profile as 
specified in EN 19 122. 

ETSI TS 119 124-4 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures – Testing Conformance and Interoperability; Part 4: Testing Conformance of CAdES 
baseline signatures 

ETSI TS 119 124-4 provides test suites for testing interoperability of signatures compliant with CAdES 
core specification and CAdES Baseline Profile. It also defines a test suite for testing conformance of 
CAdES signatures against CAdES core specification and CAdES Baseline Profile. Test suites for testing 
interoperability of signatures conformant to CAdES core specification will take as starting point the test 
suites specified for the first ETSI Plugtests on CAdES. Test suites for testing conformity will take into 
account ETSI TS 119 134-5 v1.1.1 Conformance Testing for XAdES Baseline Profile. 

ETSI TS 119 124-4 specifies, among other things, rules for testing conformance of signatures against 
the CAdES specification. It allows developing a tool that can automatically check that a CAdES signature 
is fully compliant with the relevant aforementioned specifications, without claiming any statement on its 
validity. 

ETSI TS 119 124-5 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital 
signatures – Testing Conformance and Interoperability; Part 5: Testing Conformance of extended 
CAdES signatures 

ETSI TS 119 124-5 provides test suites for testing interoperability of signatures compliant with CAdES 
core specification and CAdES Baseline Profile. It also defines a test suite for testing conformance of 
CAdES signatures against CAdES core specification and CAdES Baseline Profile. Test suites for testing 
interoperability of signatures conformant to CAdES core specification will take as starting point the test 
suites specified for the first ETSI Plugtests on CAdES. Test suites for testing conformity will take into 
account ETSI TS 119 134-5 v1.1.1 Conformance Testing for XAdES Baseline Profile. 

ETSI TS 119 124-5 specifies, among other things, rules for testing conformance of signatures against 
the CAdES Baseline Profile specification. It will allow developing a tool that can automatically check that 
a CAdES Baseline signature is fully compliant with the relevant aforementioned specifications, without 
any statement on its validity. 

1.4. Historik 

1.4.1. TS 103 173 

ETSI TS 103 173 V2.2.1 (2013-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES Baseline 
Profile 

1.4.2. TS 101 733 

ETSI TS 101 733 V2.2.1 (2013-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced 
Electronic Signatures (CAdES) 
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2. ISO 

ISO 14533-1:2014 Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration — Long term signature profiles — Part 1: Long term signature profiles for CMS 
Advanced Electronic Signatures (CAdES) 

Utgår från Etsi TS 101 733 v2.2.1 (2013-04). 

CALS 

 James D Murray, William Van Ryper; Deborah Russell (redaktör) Encyclopedia of Graphics File Formats (1996 e. 2)  CALS Raser (s. 
223). 

Kontinuerligt stöd för upphandling och livscykel, förkortat på engelska som Cals (eng. Continuous 
Acquisition and Life-Cycle Support), är ett initiativ i USA av DoD (eng. Department of Defense) för 
standardisering av gränssnittet till datorer för automatisk framställning, lagring, återhämtning, och 
överlämnande av alla former av teknisk information (MIL-STD-1840C). Den standarden hänvisar 
bland annat till krav på fyra typer av rastergrafik representerade i binära format (MIL-PRF-28002C): 

‒ Typ 1 för okaklade (eng. untiled) raster data, kodning av data enligt ITU-T T.6 i FIPS PUB 150. 

‒ Typ 2, även benämnd ODA (eng. Office Document Architecture) Raster DAP (eng. Document 
Application Profile) för kaklade och okaklade raster data, kodning av data enligt FIPS PUB 194 
(ODA Raster DAP). 

‒ Typ 3, även benämnd NIFF (eng. Navy Image File Format) för kaklade och okaklade raster data, 
kodning av data enligt specifikationen i MIL-STD-1840C bilaga A. 

‒ Typ 4, även benämnd JEDMICS (eng. Joint Engineering Data Management Information and Con-
trol System) för kaklade (eng. tiled) raster data, kodning av data enligt JEDMICS C3 format. 

1. UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE 

MIL-PRF-28002C (30 September 1997) Performance specification: raster graphics representation in 
binary format, requirements for 

MIL-PRF-28002C identifies the requirements to be met when raster data represented in digital, binary 
format are delivered to the US Government. 

MIL-STD-1840C (26 June 1997) Department of defense interface standard: Automated Interchange of 
Technical Information 

MIL-STD-1840C establishes the logical structure and formats for the transfer of digital information bet-
ween organizations or systems exchanging digital forms of technical information. It facilitates the devel-
opment and support of systems throughout their life cycle and the conduct of business by electronic 
means. The areas addressed by it involve the interface with computer technologies which are automati-
ng the creation, storage, retrieval, and delivery of hard copy forms of technical manuals and engineering 
drawings. The standard also addresses electronic product data technology and the packaging of data 
for electronic commerce. The standard defines a logical file identification and bundling convention for 
device- and medium-independent exchange of technical information. This revision of the standard adds 
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several new data types, provides for new transfer media complementing 9-track reel tape, and supports 
increased INFOSEC (Information Security) capabilities including digital signature and encryption. 

CASE 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 14102:2008 Information technology — Guideline for the evaluation and selection of CASE 
tools 

Within systems and software engineering, CASE (Computer-Aided Software Engineering) tools repre-
sent a major part of the supporting technologies used to develop and maintain information technology 
systems. Their selection must be carried out with careful consideration of both the technical and mana-
gement requirements. ISO/IEC 14102 defines both a set of processes and a structured set of CASE tool 
characteristics for use in the technical evaluation and the ultimate selection of a CASE tool. It follows 
the software product evaluation model defined in ISO/IEC 25041:2012. 

ISO/IEC 14102 adopts the general model of software product quality characteristics and subcharacter-
istics defined in ISO/IEC 25010:2011 and extends these when the software product is a CASE tool; it 
provides product characteristics unique to CASE tools. This larger set of characteristics is then organi-
zed into four groups. The grouping provides a more manageable approach to the overall evaluation and 
selection process. 

– characteristics related to life cycle process functionality; 

– characteristics related to CASE tool usage functionality; 

– general quality characteristics; 

– general characteristics not related to quality. 

The technical evaluation can indicate how well a CASE tool meets its user's stated requirements. It can 
also indicate how well the tool meets its claimed functionality. The objective of the technical evaluation 
process is to provide quantitative results on which the final selection can be based. Measurement assi-
gns numbers, or other ratings, to attributes of entities; a major activity of evaluation is to obtain these 
measurements for use in selection. The final selection results should aim to achieve objectivity, repeata-
bility and impartiality. These objectives and the confidence in the outcomes will in part depend on the 
resources allocated to the overall evaluation and selection process. The user of ISO/IEC 14102 is asked 
to deal with these issues at an early stage. To be widely acceptable, these CASE tool evaluation and 
selection processes must be of value to the users of CASE tools, and to the suppliers of CASE to the 
community at large. The information outlined in ISO/IEC 14102 should lead to more cost effective selec-
tions of CASE tools and to a greater uniformity in how CASE tool functions and features are described. 

ISO/IEC TR 14471:2007 Information technology — Software engineering — Guidelines for the 
adoption of CASE tools 

Since CASE (computer aided software engineering) adoption is a subject of the broader technology 
transition problem, ISO/IEC TR 14471 addresses the adoption practices appropriate for a wide range of 
computing organizations. It neither dictates nor advocates particular development standards, software 
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processes, design methods, methodologies, techniques, programming languages, or life-cycle paradig-
ms. The standard: 

– identifies CSFs (Critical Success Factor); 

– proposes a set of adoption processes; 

– provides a guide to successful adoption in consideration of organizational and cultural environment. 

The following groups are targeted as potential audiences: 

– CASE users; 

– information systems managers; 

– CIOs (chief information officer); 

– CASE suppliers; 

– software engineering consultants; 

– those involved in the acquisition of CASE tools and technology. 

Therefore, ISO/IEC TR 14471 addresses aspects of CASE tools adoption. It is best used in conjunction 
with ISO/IEC 14102 for CASE tool evaluation and selection. It is complementary to related ISO/IEC 
documents which deal with the general aspects of these topics. The purpose of ISO/IEC TR 14471 is to 
provide a recommended practice for CASE adoption. It provides guidance in establishing processes and 
activities that are to be applied for the successful adoption of CASE technology. The use of ISO/IEC TR 
14471 will help to maximize the return and minimize the risk of investing in CASE technology. However, 
ISO/IEC TR 14471 does not establish compliance criteria. 

ISO/IEC TR 24766:2009 Information technology — Systems and software engineering — Guide for 
requirements engineering tool capabilities 

ISO/IEC TR 24766 provides guidance on desirable capabilities of RE (Requirements engineering) tools. 
It supplements ISO/IEC 14102:2008 Information technology — Guideline for the evaluation and selec-
tion of CASE tools, which details a set of evaluation criteria for CASE tools without referencing a specific 
activity or service area. RE is an essential process of the systems and software engineering life cycles. 
RE has been established as an ISO/IEC standard life cycle process in both ISO/IEC 15288:2008, Sys-
tems and software engineering — System life cycle processes and ISO/IEC 12207:2008, Systems and 
software engineering — Software life cycle processes. 

CAVLC 

 MPEG-4  

Variabellängd kodning som är anpassningsbar till sammanhanget, förkortat på engelska som CavLC 
(eng. Context-Adaptive Variable-Length Coding). 
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CBEFF 

 BDIF 

 BioAPI 

 EBDIF 

Gemensamt ramverk för biometrisk utbytesformat, förkortat på engelska som CBEFF (eng. Common 
Biometric Exchange Formats Framework). 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19785-1:2020 Information technology — Common Biometric Exchange Formats Framework 
— Part 1: Data element specification 

ISO/IEC 19785-1 defines: 

– structures and data elements for BIRs (Biometric Information Record); 

– the concept of a domain of use to establish the applicability of a standard or specification that confor-
ms with CBEFF requirements; 

– the concept of a CBEFF patron format, which is a published BIR format specification that complies 
with CBEFF requirements, specified by a CBEFF patron; 

– the abstract values and associated semantics of a set of CBEFF data elements to be used in the 
definition of CBEFF patron formats; 

ISO/IEC 19785-1 describes methods to define CBEFF patron formats using CBEFF data elements to 
specify the structure of BIRs, including SBHs (Standard Biometric Header). It specifies transformations 
from one CBEFF patron format to a different CBEFF patron format. It also provides the means for identi-
fication of BDB formats in a BIR, but it does not cover the standardization and interoperability of BDB 
formats. It provides a SB (Security Block) as a means for BIRs to carry information about the encryption 
of a BDB in the BIR and about integrity mechanisms applied to the BIR itself, but it does not cover the 
structure and content of SBs, nor the specification of encryption mechanisms for BDBs and of integrity 
mechanisms for BIRs. It neither covers: 

– the encoding of the abstract values of CBEFF data elements to be used in the specification of CBE
FF patron formats; 

– protection of the privacy of individuals from inappropriate dissemination and use of biometric data. 

ISO/IEC 19785-2:2006 Information technology — Common Biometric Exchange Formats Framework 
— Part 2: Procedures for the operation of the Biometric Registration Authority 

ISO/IEC 19785-2 specifies the requirements for the operation of the Biometric Registration Authority 
within the CBEFF. The Registration Authority is responsible for assigning and publishing, via its website, 
unique biometric organization identifier values to organizations that own or are otherwise responsible 
for standardized or proprietary format specifications for biometric data blocks, biometric information re-
cord security blocks and, or CBEFF patron formats, and to organizations that intend to assign biometric 
product identifier values to their products. 
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ISO/IEC 19785-3:2020 Information technology — Common Biometric Exchange Formats Framework 
— Part 3: Patron format specifications 

ISO/IEC 19785-3 specifies and publishes registered CBEFF patron formats defined by the CBEFF pat-
ron ISO/IEC JTC 1/SC 37, and specifies their registered CBEFF patron format types (ISO/IEC 19785-
1) and resulting full ASN.1 OIDs. 

ISO/IEC 19785-4:2010 Information technology — Common Biometric Exchange Formats Framework 
— Part 4: Security block format specifications 

ISO/IEC 19785-4 specifies security block formats (ISO/IEC 19785-1) registered in accordance with ISO/
IEC 19785-2 as formats defined by the CBEFF biometric organization ISO/IEC JTC 1/SC 37, and spe-
cifies their registered security block format identifiers. The security block format identifier is recorded in 
SBH (Standard Biometric Header) of a patron format, or defined by that patron format as the only avail-
able security block format. The general-purpose security block format provides for specification of whet-
her the BDB (Biometric Data Block) is encrypted or the SBH and BDB have integrity applied, or both, 
and can include ACBio instances (ISO/IEC 24761). This security block provides all necessary security 
parameters, including those used for encryption or integrity. It does not restrict the algorithms and para-
meters used for encryption or integrity, but provides for the recording of such algorithms and parameter 
values. The second security block is more limited, but simpler, and in particular cannot contain ACBio 
instances, and does not support encryption of the BDB. 

ISO/IEC 19785-4 does not cover what algorithms and parameter ranges can be used by the generator 
of a security block, and hence what algorithms and parameter ranges have to be supported by the user 
of a security block; that is a matter for profiling to determine, for a particular application area. 

ISO/IEC 24713-1:2008 Information technology — Biometric profiles for interoperability and data 
interchange — Part 1: Overview of biometric systems and biometric profiles 

ISO/IEC 24713-1 provides common definitions used within the profile standards and references other 
standards applicable to the successful implementation of a generic biometric system. A harmonized, 
with the other part 1 standards in WG 3 and WG5, generic biometric system is described and a diagram 
is present. The description includes detail of the individual components present in a generic biometric 
system. ISO/IEC 24713-1 furthermore describes the generic functions of the biometric system and the 
relationship between a biometric system and the application that uses that system. ISO/IEC 24713-1 
details the possible interfaces into a biometric system as well as the relationship that exists between the 
various base standards currently under development within SC37. 

ISO/IEC 24713-2:2008 Information technology — Biometric profiles for interoperability and data 
interchange — Part 2: Physical access control for employees at airports 

ISO/IEC 24713-2 specifies the application profile including necessary parameters and interfaces betwe-
en function modules, that is BioAPI based modules and an external interface, in support of token-based 
biometric identification and verification of employees, at local access points, that is doors or other cont-
rolled entrances, and across local boundaries within the defined area of control in an airport. The token 
is expected to contain one or more reference biometrics, one or more operational biometrics, or both. 

ISO/IEC 24713-3:2009 Information technology — Biometric profiles for interoperability and data 
interchange — Part 3: Biometrics-based verification and identification of seafarers 

ISO/IEC 24713-3 establishes a biometric profile to define how to use biometrics for verification and 
identification of seafarers at the various stages of document issuance and inspection, in order to support 
a globally interoperable system of seafarers' identity documents. It defines a set of base standards and 
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criteria for applying those standards in applications where identity documents are issued to seafarers 
and biometrics are used to link each document to the seafarer to whom it was issued. It attempts to 
provide information on the processes surrounding the enrolment and verification or identification of sea-
farers so that the biometric components of the system can be used in a proper context. It also addresses 
other system components such as the storage medium for the biometric data and the security of the 
system, since these will affect the use of the biometric technology. 

CDF 

 CDFML 

1. NASA 

 https://cdf.gsfc.nasa.gov/ 

NASA (v3.6 20161020) CDF Internal Format Description 

NASA CDF Internal Format Description presents the physical file layout used by CDF (Common Data 
Format). CDF is a conceptual data abstraction for storing, manipulating, and accessing multidimensional 
data sets. The basic component of CDF is a software programming interface that is a device-indepen-
dent view of the CDF data model. The application developer is insulated from the actual physical file 
format for reasons of conceptual simplicity, device independence, and future expandability. CDF files 
created on any given platform can be transported to any other platform onto which CDF is ported and 
used with any CDF tools or layered applications. The CDF software, documentation, and user support 
services are provided by NASA and available to the public free of charge. There are no license agree-
ments or costs involved in obtaining or using CDF. 

CDFML 

1. NASA 

CDFML (eng. CDF Markup Language) är en representation i XML av CDF. 

CDIF 

Ett utbytesformat för datorstödd mjukvaru-ingenjörskonst, förkortat på engelska som CDIF (eng. 
Computer-Aided Software Engineering Data Interchange Format). 

1. ISO/IEC 

The CDIF family of standards is primarily designed to be used as a description of a mechanism for 
transferring information between modelling tools. It facilitates a successful transfer when the authors 
of the importing and exporting tools have nothing in common except an agreement to conform to 
CDIF. The CDIF family of standards includes a semantic metamodel (ISO/IEC 15476) and a transfer 
format definition (ISO/IEC 15475). It also includes the specification of a meta-metamodel and asso-
ciated rules that define a framework for the semantic metamodel and the transfer format. The lan-
guage that is defined for the transfer format also has applicability as a general language for Import-

https://cdf.gsfc.nasa.gov/
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Export for repositories. The CDIF semantic metamodel also has applicability as the basis of standard 
definitions for use in repositories. 

ISO/IEC 15474 is intended to be used by anyone wishing to understand and, or use CDIF. ISO/IEC 
15474-1 and -2 should be read first when initially exploring CDIF and before attempting to read other 
documents in the CDIF family of standards. They provide an introduction to the entire CDIF family 
of standards, and are suitable for 

‒ those evaluating CDIF, 

‒ those who wish to understand the principles and concepts of a CDIF transfer, and 

‒ those developing importers and exporters. 

While there are no specific prerequisites for reading ISO/IEC 15474, it will be helpful for the reader 
to have familiarity with: 

‒ Entity-Relationship-Attribute modelling 

‒ Modelling CASE tools 

‒ Information repositories 

‒ Data dictionaries 

‒ Multiple meta-layer modelling 

‒ Formal grammars 

‒ Transfer formats 

ISO/IEC 15474-1:2002 Information technology — CDIF framework — Part 1: Overview 

ISO/IEC 15474-1 introduces the CDIF family of standards and defines the terms common to the CDIF 
family of standards. 

ISO/IEC 15474-2:2002 Information technology — CDIF framework — Part 2: Modelling and 
extensibility 

ISO/IEC 15474-2 includes the definition of the CDIF meta-metamodel and describes the rules and notati-
ons used throughout the CDIF family of standards. The rules for extending the CDIF semantic metamo-
del are also defined. 

ISO/IEC 15475-1:2002 Information technology — CDIF transfer format — Part 1: General rules for 
syntaxes and encodings 

ISO/IEC 15475-1 describes the way that CDIF metamodels are concretely represented during a transfer 
and the way that CDIF supports multiple exchange syntaxes and encodings. It does not cover specific 
exchange syntaxes or encodings; a specific CDIF syntax and encoding is defined in ISO/IEC 15475-2 
and -3 respectively. 

ISO/IEC 15475-2:2002 Information technology — CDIF transfer format — Part 2: Syntax SYNTAX.1 
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ISO/IEC 15475-2 describes the standard CDIF transfer syntax. It does not cover encodings for SYN-
TAX.1; a specific encoding is defined in ISO/IEC 15475-3. 

ISO/IEC 15475-3:2002 Information technology — CDIF transfer format — Part 3: Encoding 
ENCODING.1 

ISO/IEC 15475-3 describes the standard CDIF Transfer Encoding for the standard CDIF Transfer Syn-
tax as defined in ISO/IEC 15475-2. 

ISO/IEC 15476-1:2002 Information technology — CDIF semantic metamodel — Part 1: Foundation 

ISO/IEC 15476-1 defines the Foundation subject area of the CDIF semantic metamodel. This subject 
area contains the basic objects on which all other objects, including those defined using extensibility, 
must be based. 

ISO/IEC 15476-2:2002 Information technology — CDIF semantic metamodel — Part 2: Common 

ISO/IEC 15476-2 defines the Common Subject Area of the CDIF semantic metamodel. This subject 
area contains meta-objects that are used as the basis of the other subject area standards, and also 
meta-relationships and meta-attributes that are applicable to all meta-objects. 

ISO/IEC 15476-3:2006 Information technology — CDIF semantic metamodel — Part 3: Data definitions 

ISO/IEC 15476-3 defines the Data Definition Subject Area of the CDIF semantic metamodel. This sub-
ject area contains meta-objects that are used as the basis of the data components of other subject area 
standards, and also meta-relationships and meta-attributes that are applicable to all data-related meta-
objects. 

ISO/IEC 15476-4:2005 Information technology — CDIF semantic metamodel — Part 4: Data models 

ISO/IEC 15476-4 explains the Data models subject area. The CDIF semantic metamodel is used to 
ensure that the information held by tools communicating using CDIF is transferred with an agreed mean-
ing. It covers the information required to express Entity-Relationship-Attribute Modelling and Logical 
Database Design concepts. 

ISO/IEC 15476-6:2006 Information technology — CDIF semantic metamodel — Part 6: State/event 
models 

ISO/IEC 15476-6 defines the State-event subject area of the CDIF semantic metamodel. The CDIF 
semantic metamodel is used to ensure that the information transferred by tools communicating using 
CDIF is expressed with an agreed meaning. This subject area contains meta-objects that describe the 
entities of state transition diagrams and state transition tables, and also meta-relationships and meta-
attributes that are necessary for available state transition. 

CDM 

1. ISO 

ISO 22938:2017 Document management — Electronic content/document management (CDM) data 
interchange format 
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ISO 22938 specifies a consistent interchange format for data contained in electronic CDM systems, 
including documents, their associated resources, and retrieval index values that are stored in, or mana-
ged by, these technologies. Such a standard should facilitate the exact interchange of CDM data, that 
is, the standard should not require that the data be irreversibly modified or packaged within a format that 
does not allow the reconstruction of the original data. Therefore, ISO 22938 avoids choosing one parti-
cular data format and anointing it as the interchange standard for CDM. Rather, it specifies a common 
markup format, based on the XML, which encapsulates all forms of CDM data. A DTD describes the 
XML markup used for CDM data transfer. XML is extensible, so that additional CDM formats may be 
easily specified by appropriately updating the DTD. 

The purpose is to define standards for information interchange in a way that benefits both the consumers 
and vendors of CDM. Some possible benefits are: 

– document information can be exported from one standard’s compliant CDM system and afterwards 
imported to another standard’s compliant CDM system; 

– disparate CDM systems within an enterprise, due to autonomous selection, replacement, or merger, 
acquisition will be able to exchange or consolidate CDM information. 

To this end, the standards are defined with the goal of striking a balance between being either too 
restrictive or too general. They should be broad enough to encompass all common CDM information 
types and all common uses of CDM systems, as well as ones that might be expected in the future. On 
the other hand, the standards should be restrictive enough so that CDM vendors do not have inordinate 
difficulty complying with the standards. 

CDW 

1. ISO 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

En standard för kliniskt datalager, förkortat på engelska som CDW (eng. Clinical Data Warehouse). 

ISO/TR 22221:2006 Health informatics – Good principles and practices for a clinical data warehouse 

The focus of ISO/TR 22221 is clinical databases or other computational services, hereafter referred to 
as a CDW (Clinical Data Warehouse), which maintain or access clinical data for secondary use purpos-
es. The goal is to define principles and practices in the creation, use, maintenance and protection of a 
CDW, including meeting ethical and data protection requirements and recommendations for policies for 
information governance and security. A distinction is made between a CDW and an operational data 
repository part of a health information system. The latter may have some functionalities for secondary 
use of data, including furnishing statistics for regular reporting, but without the overall analytical capacity 
of a CDW. 

ISO/TR 22221:2006 complements and references standards for EHRs, such as ISO/TS 18308, and 
contemporary security standards in development. It addresses the secondary use of EHR and other 
health-related and organizational data from analytical and population perspectives, including quality 
assurance, epidemiology and data mining. Such data, in physical or logical format, have increasing use 
for health services, public health and technology evaluation, knowledge discovery and education. 
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ISO/TR 22221 describes the principles and practices for a CDW, in particular its creation and use, sec-
urity considerations, and methodological and technological aspects that are relevant to the effectiveness 
of a clinical data warehouse. Security issues are extended with respect to the EHR in a population-
based application, affecting the care recipient, the caregiver, the responsible organizations and third 
parties who have defined access. ISO/TR 22221 is not intended to be prescriptive either from a method-
ological or a technological perspective, but rather to provide a coherent, inclusive description of prin-
ciples and practices that could facilitate the formulation of CDW policies and governance practices loc-
ally or nationally. 

ISO/TS 29585:2010 Health informatics — Deployment of a clinical data warehouse 

ISO/TS 29585 has three sections: (1) general considerations of design and deployment; (2) data aggre-
gation and data modelling; (3) architecture and technology. It is intended to provide an overall set of 
guidelines for clinical data warehouse deployment supported by useful descriptions concerning different 
data aggregation and modelling approaches as well as particular aspects of information architecture 
that contribute to successful deployment. The first section is of particular interest to healthcare decision-
makers, including information technology managers, of requirements and procedures that support succ-
essful clinical data warehouse deployment. The second section supports the understanding, choice, 
instigation and evaluation of methods that ensure reliable selection and aggregation of primary data for 
adequate compilation and presentation to support decisions – this section is of particular interest to 
statisticians, epidemiologists, healthcare evaluation specialists and others. Section three is of particular 
interest to informaticians concerned with efficient architectures, data mining methods, dynamic data 
querying and visualization for clinical data warehouses. 

CELT 

 https://gitlab.xiph.org/xiph/celt 

 Opus Audio Codec 

En förlustgivande ljudkomprimering med låg latens, förkortat på engelska som Celt (eng. Constrain-
ed Energy Lapped Transform). Ljudkomprimeringen avsåg att sammanföra ljudkodningar som var 
för antingen musik eller tal, och möjliggöra bättre och nya användningsområden. Till exempel, kon-
ferenssamtal med hög kvalitet, respektive musikala samarbeten över stora avstånd. Resultatet av 
arbetet har införlivats med Opus Audio Codec. 

CER 

 ASN.1 

 BER [ISO/IEC 8825-1] 

 DER 

Cer (eng. Canonical Encoding Rules) är en avgränsning av Ber. Specifikationen är definierat i ISO/
IEC 8825-1. 

CGM 

 http://www.cgmopen.org/ 

 WebCGM 

https://gitlab.xiph.org/xiph/celt
http://www.cgmopen.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8632-1:1999 Information technology — Computer graphics — Metafile for the storage and 
transfer of picture description information — Part 1: Functional specification 

ISO/IEC 8632 provides a file format suitable for the storage and retrieval of picture description informa-
tion. The file format consists of an ordered set of elements that may be used to describe pictures in a 
way that is compatible between systems of different architectures, compatible with devices of differing 
capabilities and design, and meaningful to application constituencies. This picture description includes 
the capability for describing static images. The elements specified provide for the representation of a 
wide range of pictures on a wide range of graphical devices. The elements are organized into groups  

– that delimit major structures, that is metafiles, pictures, and application structures, 

– that specify the representations used within the metafile, 

– that control the display of the picture, 

– that perform basic drawing actions, 

– that control the attributes of the basic drawing actions, 

– that allow application-specific structuring to be overlaid on the graphical content, and 

– that provide access to non-standard device capabilities. 

The metafile is defined in such a way that, in addition to sequential access to the whole metafile, random 
access to individual pictures and individual context-independent application structures is well-defined. 
Applications which require random access to pictures and, or context-independent application structures 
within pictures may, within the metafile, define directories to these pictures and, or context-independent 
application structures. The metafile may then be opened and randomly accessed without interpreting 
the entire metafile. 

In addition to a functional specification, two standard encodings of the metafile syntax are specified. 
These encodings address the needs of applications that require small metafile size plus minimum effort 
to generate and interpret, and maximum flexibility for a human reader or editor of the metafile. ISO/IEC 
8632-1 describes the format using an abstract syntax. The remaining parts of ISO 8632 specify standar-
dized encodings that conform to this syntax: ISO/IEC 8632-3 specifies a binary encoding; ISO/IEC 8632-
4 specifies a clear text encoding. 

ISO/IEC 8632-3:1999 Information technology — Computer graphics — Metafile for the storage and 
transfer of picture description information — Part 3: Binary encoding 

ISO/IEC 8632-3 specifies a binary encoding of CGM (Computer Graphics Metafile). For each of the 
elements specified in ISO/IEC 8632-1, this part specifies an encoding in terms of data types. For each 
of these data types, an explicit representation in terms of bits, octets and words is specified. For some 
data types, the exact representation is a function of the precisions being used in the metafile, as recor-
ded in the Metafile Descriptor. This encoding of the CGM, in many circumstances, minimizes the effort 
required to generate and interpret the metafile. 

ISO/IEC 8632-4:1999 Information technology — Computer graphics — Metafile for the storage and 
transfer of picture description information — Part 4: Clear text encoding 
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ISO/IEC 8632-4 specifies a clear text encoding of the CGM (Computer Graphics Metafile). For each of 
the elements specified in ISO/IEC 8632-1, a clear text encoding is specified. Allowed abbreviations are 
specified. The overall format of the metafile and the means by which comments may be interspersed in 
the metafile is specified. This encoding of the CGM allows metafiles to be created and maintained in a 
form which is simple to type, easy to edit and convenient to read. 

CIELAB 

 SCID 

1. ISO 

ISO 12640-3:2007 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 3: CIELAB standard 
colour image data (CIELAB/SCID) 

ISO 12640-3 specifies a set of standard large gamut colour images, encoded as 16-bit CIELAB digital 
data, that can be used for the evaluation of changes displayed on a colour monitor and printing in image 
quality during coding, and image processing, including transformation, compression and decompressi-
on. These images can be used for research, testing and assessing of output systems such as printers, 
colour management systems and colour profiles. 

CLAML 

1. ISO 

ISO 13120:2019 Health informatics — Syntax to represent the content of healthcare classification 
systems — Classification Markup Language (ClaML) 

The main purpose of ClaML is to formally represent the content and hierarchical structure of healthcare 
classification systems in a markup language for the safe exchange and distribution of data and structure 
between organizations and dissimilar software products. Healthcare classification systems are develop-
ed and distributed in a variety of informal formats, such as MS Word, with little consistency in approach 
between developers. Exchanging data from these systems or attempting to parse the informal text into 
a more formal structure, say for publishing purposes, presents many challenges because mistakes are 
easily made and difficult to detect. For example, the accidental deletion of a tab can transform a sibling 
rubric into a parent. Text files with comma-separated value fields are another mechanism widely used 
for storing and transferring data, but as a solution here are limited by insufficient formal structuring 
capabilities. 

The scope of healthcare classification systems covered by ISO 13120 encompasses terminologies, and 
is constrained to traditional paper-based systems, like ICD-10, and systems built according to 
categorical structures and a cross thesaurus, like ICNP. ClaML is intended for representation of 
healthcare classification systems in which classes have textual definitions, hierarchical ordering, named 
hierarchical levels such as "chapter", "section", inclusion and exclusion criteria, and codes. It is not 
intended to cover any formal representation, neither for definition or composition of concepts, nor for 
specification of classification rules. Systems with such formal specifications can at best be partially 
represented using ClaML, and are hence out of scope. Most of the notes and examples in ISO 13120 
relate to ICD. This is because ICD is the most common classification system in the scope of ISO 13120. 
As a highly complex classification system it is an inexhaustible source for examples of nearly any kind. 
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But all these notes and examples represent also other similar classification systems, if applicable, which 
are usually less complex. An overview of currently known classification systems using ClaML is provided 
in a separate document which is electronically available. ISO 13120 is not intended to: 

– provide a normative syntax on how a healthcare classification system is to be constructed; 

– define link types between elements in a healthcare classification system (this is left to the developers 
of healthcare classification systems); 

– provide a representation for direct viewing or printing. 

CMAF 

 MPEG-A [ISO/IEC 23000-19] 

CMS 

 ASN.1 

1. IETF 

RFC 3370 Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithms 

RFC 3370, updated (RFC 5754, RFC 8702), describes the conventions for using several cryptographic 
algorithms with CMS. CMS is used to digitally sign, digest, authenticate, or encrypt arbitrary message 
contents. 

RFC 5652 Cryptographic Message Syntax (CMS) 

RFC 5652 uppdaterad genom RFC 8933, beskriver syntaxen för CMS som kan användas för att digitalt 
signera, kondensera, autentisera, eller kryptera arbiträrt meddelandeinnehåll. 

RFC 5754 Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax 

RFC 5754, updates RFC 3370 and describes the conventions for using SHA (Secure Hash Algorithm) 
message digest algorithms (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) with the CMS. It also describes 
the conventions for using these algorithms with the CMS and DSA (Digital Signature Algorithm), RSA 
(Rivest Shamir Adleman), and ECDSA (Elliptic Curve DSA) signature algorithms. Further, it provides 
SMIMECapabilities attribute values for each algorithm. 

RFC 5911 New ASN.1 Modules for Cryptographic Message Syntax (CMS) and S/MIME 

CMS format, and many associated formats, are expressed using ASN.1. The current ASN.1 modules 
conform to the 1988 version of ASN.1. RFC 5911 updates those ASN.1 modules to conform to the 2002 
version of ASN.1. There are no bits-on-the-wire changes to any of the formats; this is simply a change 
to the syntax. 

RFC 6268 Additional New ASN.1 Modules for the Cryptographic Message Syntax (CMS) and the 
Public Key Infrastructure Using X.509 (PKIX) 
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The CMS format, and many associated formats, are expressed using ASN.1. The current ASN.1 modul-
es conform to the 1988 version of ASN.1. RFC 6268 updates RFC 5911 and some auxiliary ASN.1 
modules to conform to the 2008 version of ASN.1; the 1988 ASN.1 modules remain the normative 
version. There are no bits-on-the-wire changes to any of the formats; this is simply a change to the 
syntax. 

RFC8702 Use of the SHAKE One-Way Hash Functions in the Cryptographic Message Syntax (CMS) 

RFC8702, updates RFC 3370 and describes the conventions for using the SHAKE family of hash 
functions in the Cryptographic Message Syntax as one-way hash functions with RSASSA-PSS (RSA 
Probabilistic Signature Scheme) and ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). The conventi-
ons for the associated signer public keys in CMS are also described. 

RFC 8933 Update to the Cryptographic Message Syntax (CMS) for Algorithm Identifier Protection 

RFC 8933, updates RFC 5652 and ensures that algorithm identifiers in signed-data and authenticated-
data content types are adequately protected. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.894 (10/2018) Information technology – Generic applications of ASN.1: 
Cryptographic message syntax 

ITU-T X.894 is equivalent to ISO/IEC 24824-4. It provides ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) modu-
les for using cryptographic syntax in ITU-T Recommendations. CMS (Cryptographic Message Syntax) 
provides data integrity, confidentiality, origin authenticity, and non-repudiation services needed for relia-
ble information exchange and for strong authentication. ITU-T X.894 also brings together a set of crypto-
graphic key management techniques to support flexible key establishment mechanisms, such as const-
ructive key management, key agreement, key exchange, and password-based encryption. These tech-
niques can be used to prevent fraud, and to protect personally identifiable and other sensitive informa-
tion. ITU-T X.894 supports digital signature, encryption, and signcryption techniques based on the 
public-key technology defined in the ITU-T X.500 series (ISO/IEC 9594). All standardized encoding rules 
for ASN.1 are supported. 

CMYK 

 SCID 

1. ISO 

ISO 12640-1:1997 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 1: CMYK standard 
colour image data (CMYK/SCID) 

ISO 12640-1 specifies the CMYK digital data that represents a set of standard colour images to be used 
for evaluation of changes in image quality during coding, image processing, including transformation, 
compression and decompression, film recording or printing which can be used for research, develop-
ment, product evaluation, and process control. 
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CODE 39 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 16388:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Code 39 bar code symbology specification 

ISO/IEC 16388 specifies the requirements for the bar code symbology known as Code 39; it specifies 
Code 39 symbology characteristics, data character encodation, dimensions, tolerances, decoding algo-
rithms and parameters to be defined by applications. It specifies the Symbology Identifier prefix strings 
for Code 39 symbols. The technology of bar coding is based on the recognition of patterns encoded in 
bars and spaces of defined dimensions. There are numerous methods of encoding information in bar 
code form, known as symbologies. Code 39 is one such symbology. The rules defining the translation 
of characters into bar and space patterns and other essential features are known as the symbology 
specification. 

CODE 128 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15417:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Code 128 bar code symbology specification 

ISO/IEC 15417 specifies the requirements for the bar code symbology known as Code 128. It specifies 
Code 128 symbology characteristics, data character encodation, dimensions, decoding algorithms and 
the parameters to be defined by applications. It specifies the symbology identifier prefix strings for Code 
128 symbols. The technology of bar coding is based on the recognition of patterns encoded in bars and 
spaces of defined dimensions. There are numerous methods of encoding information in bar code form, 
known as symbologies. Code 128 is one such symbology. The rules defining the translation of characte-
rs into bar and space patterns, and other essential features of each symbology, are known as the sym-
bology specification. In the past, symbology specifications were developed and published by a number 
of organizations, resulting in certain instances in conflicting requirements for certain symbologies. 

COFF 

 PE 

CREPDL 

 XML Schema 

 DSDL 

 DSRL 

 NVDL 

 RELAX NG 

 Schematron 
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19757-7:2009 Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — 
Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL) 

ISO/IEC 19757-7 specifies CREPDL. A CREPDL schema describes a character repertoire. A stream of 
UCS code points can be validated against a CREPDL schema. 

CRT 

 PEM 

1. IETF 

RFC 7468 normaliserar PEM och dess varianser, och uppmanar användningen av filändelsen CRT 
för certifikat inneslutna i textformat. 

RFC 7468 Textual Encodings of PKIX, PKCS, and CMS Structures 

RFC 7468 describes and discusses the textual encodings of PKIX (Public-Key Infrastructure X.509), 
PKCS (Public-Key Cryptography Standards), and CMS (Cryptographic Message Syntax). The textual 
encodings are well-known, are implemented by several applications and libraries, and are widely deploy-
ed. RFC 7468 articulates the de facto rules by which existing implementations operate and defines them 
so that future implementations can interoperate. 

CS DIGITAL GEOSPATIAL DATA RECORDS ARCHIVING 

1. DILCIS BOARD 

 https://dilcis.eu/content-types/cs-geospatial-data 

E-ARK (31.05.2019, v2.0.0) Specification for digital geospatial data records archiving 

The specification for digital geospatial data records archiving is intended to describe the basic required 
content information for preserving digital geospatial records and provides understanding of the recom-
mended elements needed to archive GIS (Geographic Information Systems) within an Information Pack-
age, which would enable the reuse of the geospatial records in an environment similar to the original 
system. It does not cover the definition of required content information for archiving GIS. However, it 
provides some basic guidelines on which documentation is to be acquired, but the exact standards and 
definitions need to be agreed upon or even created by the community. The specification defines which 
content information is required and what information it needs to contain. It also provides some possible 
examples and a structure within the Information Package. 

https://dilcis.eu/content-types/cs-geospatial-data
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CS ERMS 

1. DILCIS BOARD 

 https://dilcis.eu/content-types/cserms 

E-ARK (31.05.2019, v2.0.0) Electronic Record Managements System (ERMS) 

The specification for ERMS is intended to describe the content information type specification for ERMS. 
The specification is designed to be used for the transfer to archives as well as for records exchange 
between different ERMS systems. It is supported by an XML-Schema and a Schematron document 
which includes rules that the XML-Schema cannot validate. 

CS-ACELP 

1. ITU 

ITU-T Recommendation G.729 (06/2012) Coding of speech at 8 Kbit/s using conjugate-structure 
algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP) 

ITU-T G.729 contains the description of an algorithm for the coding of speech signals using CS-ACELP 
(Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction). In its basic mode, the ITU-T G.729 
coder consists of a mono-rate speech coder at 8 Kbit/s using fixed-point arithmetic operations. Annexes 
A, B, and D to J extend its functionalities. Annex A provides a reduced-complexity version at the basic 
coding rate of 8 Kbit/s. Annex B defines source controlled rate operation for use with ITU-T G.729 or 
Annex A. Annexes D, E and H provide multi-rate operation and specify rate-switching mechanisms. 
Annex D also provides lower bit-rate extension at 6.4 Kbit/s and Annex E also provides higher bit-rate 
extension at 11.8 Kbit/s. Annex H provides bit-rate extensions at both 6.4 Kbit/s and 11.8 Kbit/s. There-
fore, Annexes D, E and H do not implement the discontinuous transmission mode of Annex B. For this 
functionality, further annexes were developed. Annexes F and G use the basic algorithms of Annex B 
to provide DTX (Discontinuous Transmission) functionality for Annexes D and E. Annex I provides DTX 
functionality for Annex H and describes the integration of the main body of ITU-T G.729 with Annexes 
B, D and E. Annex J makes reference to the ITU-T G.729 extension for the 8-32 Kbit/s scalable wideband 
speech and audio coding algorithm defined in ITU-T G.729.1, which is interoperable with ITU-T G.729 
and its Annexes A and B. As in the main body of ITU-T G.729, Annexes A, B, and D to J use fixed-point 
arithmetic. Alternative implementations based on floating point arithmetic operations are provided in 
Annex C for ITU-T G.729 and Annex A, as well as in Annex C+ for Annex I. 

Appendix I deals with external synchronous reset capability in systems using external silence compres-
sion in conjunction with the speech coding algorithm in the main body of ITU-T G.729 (fixed point) or in 
its Annex A (low complexity, fixed-point) and Annex C (floating-point). Since the VAD (Voice Activity 
Detection) algorithm in Annex B was optimized for transmission over connection-oriented circuits, App-
endices II and III deal with optimization of the VAD in Annex B when it is used for packet circuits such 
as VoIP applications. 

Appendix IV, introduced in this revision of ITU-T G.729 describes the use of ITU-T G.720.1 Annex A as 
a VAD for use with Annex B DTX/CNG. It provides better flexibility in terms of compromise between 
bandwidth saving and audio quality. Bandwidth-saving mode provides the best performance in terms of 
silence compression while maintaining the subjective quality at a level comparable to both Appendix II 

https://dilcis.eu/content-types/cserms
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and III. Moreover, Appendix IV offers better robustness to a wide variety of background noise types, 
including music. The target for Appendix IV is new IP multimedia services, and IP telephony and video-
conferencing, both for enterprise corporate networks and for mass market; these are some of the most 
important services for which it has been optimized. Target devices include IP phones or other VoIP 
handsets, home gateways, IPBX, and media gateways. 

ITU-T G.729 also corrects the defects identified in the Implementers' Guide for ITU T G.729 (2009/11), 
namely a discrepancy that was found between equation 40 (in clause 3.7.1) and the C-code. Reference 
ANSI C source code and test vectors are provided as an integral part of ITU-T G.729 and its annexes. 
Appendices II, III and IV are also associated with C source code and test vectors. No source code is 
associated with Appendix I. The reference C source code and test vectors for the CS-ACELP algorithms 
described in the main body, and applicable annexes, and appendices are available as electronic attach-
ments to ITU-T G.729. 

CSIP 

 AIP 

 DIP 

 FGS [Paketstruktur: AIP, DIP, SIP] 

 MPEG-A [ISO/IEC 23000-6] PA-AF 

 SIP 

1. E-ARK 

 E-ARK DIP 

E-ARK CSIP (12.06.2020 v2.0.4) Common Specification for Information Packages 

This base profile describes CSIP (Common Specification for Information Package) and the implemen-
tation of METS for packaging OAIS conformant Information Packages. The profile is accompanied with 
a textual document explaining the details of use of this profile. This will enable repository interoperability 
and assist in the management of the preservation of digital content. This profile is a base profile which 
is extended with E-ARK implementation of SIP, AIP and DIP. The profile can be used as is, but it is 
recommended that the supplied extending implementation are used. Alternatively, an own extension 
fulfilling the extending needs of the implementer can be created. 

CSS 

1. W3C 

CSS är ett datorspråk för att beskriva renderingen av strukturerade dokument som HTML och XML. 
Till exempel, på skärm eller papper. 

W3C Recommendation (07 June 2011, edited in place 12 April 2016 to point to new work) Cascading 
Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification 
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W3C Recommendation Cascading Style Sheets Level 2 is a style sheet language that allows authors 
and users to attach style, such as fonts and spacing, to structured documents, such as HTML and XML. 
By separating the presentation style of documents from the content of documents, CSS 2.1 simplifies 
Web authoring and site maintenance. 

CSS 2.1 supports media-specific style sheets so that authors may tailor the presentation of their 
documents to, for example, visual browsers, aural devices, printers, braille devices, handheld devices. 
It also supports content positioning, table layout, features for internationalization and some properties 
related to user interface. 

CSS 2.1 corrects a few errors in CSS2. The most important correction is a new definition of the height 
and width of absolutely positioned elements, more influence for HTML's "style" attribute and a new 
calculation of the 'clip' property. It also adds a few highly requested features which have already been 
widely implemented. But most of all, CSS 2.1 represents a "snapshot" of CSS usage: it consists of all 
CSS features that are implemented interoperably at the date of publication of the Recommendation. 

CSS 2.1 is derived from and is intended to replace CSS2. Some parts of CSS2 are unchanged in CSS 
2.1, some parts have been altered, and some parts removed. The removed portions may be used in a 
future CSS3 specification. Future specs should refer to CSS 2.1, unless they need features from CSS2 
which have been dropped in CSS 2.1, and then they should only reference CSS2 for those features, or 
preferably reference such features in the respective CSS3 Module that includes those features. 

W3C Recommendation (29 September 2011, edited in place 20 March 2014) CSS Namespaces Module 
Level 3 

W3C Recommendation CSS Namespaces Module Level 3 defines the syntax for using namespaces in 
CSS. It defines the @namespace rule for declaring the default namespace and binding namespaces to 
namespace prefixes, and it also defines a syntax that other specifications can adopt for using those 
prefixes in namespace-qualified names. 

W3C Recommendation (19 June 2012) Media Queries 

HTML4 and CSS2 currently support media-dependent style sheets tailored for different media types. 
For example, a document may use sans-serif fonts when displayed on a screen and serif fonts when 
printed. screen and print are two media types that have been defined. Media queries extend the 
functionality of media types by allowing more precise labeling of style sheets. A media query consists 
of a media type and zero or more expressions that check for the conditions of particular media features. 
Among the media features that can be used in media queries are width, height, and color. By using 
media queries, presentations can be tailored to a specific range of output devices without changing the 
content itself. 

W3C Recommendation (07 November 2013) CSS Style Attributes 

Markup languages such as HTML and SVG provide a style attribute on most elements, to hold inline 
style information that applies to those elements. W3C Recommendation CSS Style Attributes describes 
the syntax and interpretation of the CSS fragment that can be used in such style attributes. 

W3C Recommendation (19 June 2018) CSS Color Module Level 3 

W3C Recommendation CSS Color Module Level 3 describes color values and properties for foreground 
color and group opacity. These include properties and values from CSS level 2 and new values. The 
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color-related properties and values are used to color the text, backgrounds, borders, and other parts of 
elements in a document. 

W3C Recommendation (21 June 2018) CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) 

W3C Recommendation CSS3 UI describes user interface related properties and values that are propos-
ed for CSS level 3 to style HTML and XML, including XHTML. It includes and extends user interface 
related features from the properties and values of CSS level 2 revision 1. It uses various properties and 
values to style basic user interface elements in a document. 

W3C Recommendation (06 November 2018) Selectors Level 3 

Selectors are patterns that match against elements in a tree, and as such form one of several technologi-
es that can be used to select nodes in an XML document. Selectors have been optimized for use with 
HTML and XML, and are designed to be usable in performance-critical code. CSS uses Selectors for 
binding style properties to elements in the document. W3C Recommendation Selectors Level 3 describ-
es the selectors that already exist in CSS1 and CSS2, and further introduces new selectors for CSS3 
and other languages that may need them. Selectors define the function: expression * element → boolean. 
That is, given an element and a selector, the specification defines whether that element matches the 
selector. These expressions can also be used, for instance, to select a set of elements, or a single 
element from a set of elements, by evaluating the expression across all the elements in a subtree. STTS 
(Simple Tree Transformation Sheets), a language for transforming XML trees, uses this mechanism. 

W3C Recommendation (20 September 2018) CSS Fonts Module Level 3 

W3C CSS Fonts Module Level 3 module describes how font properties are specified and how font re-
sources are loaded dynamically. It consolidates content previously divided into CSS3 Fonts and CSS3 
Web Fonts modules. The description of font load events was moved into the CSS Font Loading module. 

W3C Recommendation (10 December 2019) CSS Writing Modes Level 3 

W3C CSS Writing Modes Level 3 defines CSS support for various writing modes and their combinations, 
including left-to-right and right-to-left text ordering as well as horizontal and vertical orientations. 

W3C Recommendation (22 December 2020) CSS Containment Module Level 1 

W3C CSS Containment Module Level 1 module describes the contain property, which indicates that the 
element’s subtree is independent of the rest of the page. This enables heavy optimizations by user 
agents when used well. 

W3C Recommendation (11 February 2021) CSS Cascading and Inheritance Level 3 

W3C CSS Cascading and Inheritance Level 3 module describes how to collate style rules and assign 
values to all properties on all elements. By way of cascading and inheritance, values are propagated for 
all properties on all elements. 

1.1. CSS Validation Service 

 https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

 https://github.com/w3c/css-validator 

Programmet (eng.) CSS Validation Service har funktionaliteter för materiella och formella kontroller 
av bland annat 

https://jigsaw.w3.org/css-validator/
https://github.com/w3c/css-validator
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‒ CSS [1, 2, 2.1, 3, 3+SVG] 

‒ SVG [Basic, Tiny] 

Andra format som stöds är ATSC TV profile, Mobile, TV profile. 

CSV 

 FLF 

 DSV 

 Tabular data 

 TSV 

1. IETF 

RFC 4180 Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files 

RFC 4180 documents the format used for CSV files and registers the associated MIME type text/csv. 

RFC 7111 URI Fragment Identifiers for the text/csv Media Type 

RFC 7111, updates RFC 4180, defines URI fragment identifiers for text/csv MIME entities. These frag-
ment identifiers make it possible to refer to parts of a text/csv MIME entity identified by row, column, or 
cell. Fragment identification can use single items or ranges. 

2. THE NATIONAL ARCHIVES (FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITAN-
NIEN OCH NORDIRLAND) 

2.1. CSV Validator 

 http://digital-preservation.github.io/csv-validator/ 

 https://github.com/digital-preservation/csv-validator 

 CSV Schema 

Programmet (eng.) CSV Validator har funktionaliteter för materiella, formella och policy- kontroller 
av CSV. Den materiella kontrollen kan verifiera eller falsifiera en teckenkodning som UTF-8. Den 
formella kontrollen omfattar avgränsade fält och poster; allt blir policy-kontroll, eftersom det inte finns 
någon specifikation för formella kriterier. Reglerna för en policy-kontroll definieras i CSV Schema. 

3. W3C 

 https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-tabular-data-primer-20160225/#validating-csvs 

W3C Working Group Note (25 February 2016) CSV on the Web: A Primer 

CSV is one of the most popular formats for publishing data on the web. It is concise, easy to understand 
by both humans and computers, and aligns nicely to the tabular nature of most data. But CSV is also a 

http://digital-preservation.github.io/csv-validator/
https://github.com/digital-preservation/csv-validator
https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-tabular-data-primer-20160225/#validating-csvs
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poor format for data. There is no mechanism within CSV to indicate the type of data in a particular 
column, or whether values in a particular column must be unique. It is therefore hard to validate and 
prone to errors such as missing values or differing data types within a column. The CSV on the Web 
Working Group has developed standard ways to express useful metadata about CSV files and other 
kinds of tabular data. This primer takes you through the ways in which these standards work together, 
covering: 

– What we mean by "tabular data" and "CSV"; 

– Where files that provide metadata about CSV live; 

– How to create a schema to validate the content of a CSV file; 

– How to specify how a CSV file should be converted to RDF or JSON; 

– How to provide other documentation and metadata about a CSV file. 

Where possible, this primer links back to the normative definitions of terms and properties in the stand-
ards. Nothing in this primer overrides those normative definitions. 

CSV SCHEMA 

 CSV 

1. THE NATIONAL ARCHIVES (FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITAN-
NIEN OCH NORDIRLAND) 

 http://digital-preservation.github.io/csv-schema/ 

 https://github.com/digital-preservation/csv-schema 

CSV Schema Language 1.1 (Unofficial Draft 25 January 2016) A Language for Defining and Validating 
CSV Data 

CSV Schema Language is draft of a potential specification. It has no official standing of any kind and 
does not represent the support or consensus of any standards organization. CSV (Comma Separated 
Value) data comes in many shapes and sizes. Apart from RFC 4180 which is a fairly recent development 
(and often ignored), there is a lack of formal definition as to CSV data formats, although in many ways 
this is one of the strengths of the CSV data format. However, extracting structured information from CSV 
data for further processing or storage can prove difficult if the CSV data is not well understood or perhaps 
not even uniform. CSV Schema defines a textual language which can be used to define the data struc-
ture, types and rules for CSV data formats. 

CUE-SHEET 

1. GOLDENHAWK TECHNOLOGY 

CDRWINUSER’S GUIDE For Windows 95, 98, and NT, Software v3.81 November 2000 

http://digital-preservation.github.io/csv-schema/
https://github.com/digital-preservation/csv-schema
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A cuesheet is a configuration file for your disc, where you define all of the files to be recorded and the 
starting time of each track and, or index. The cuesheet gives you complete control over the layout of 
your disc. You can control the spacing between tracks, define sub-indexes, pre-gaps, post-gaps, MCNs 
(Media Catalog Number), and ISRCs. You can also add a CD-TEXT file .cdt to your cuesheet to specify 
CD-Text for the disc and individual tracks. 

Cuesheet files are standard Ascii text files. You can use any text editor, such as Notepad or Wordpad, 
to edit your cuesheet. Do not save your cuesheet in any non-text format. The recommended file exten-
sions for your cuesheet are .cue or .txt. 

Indentation and spacing between command lines does not interfere with CDRWIN compiling a cuesheet. 
Cuesheet commands are not case sensitive. However, when editing a cuesheet, it is good programming 
practice to use indentation and spacing to keep your cuesheet orderly. 

CXF/X 

 PQX 

 https://www.xrite.com/ 

Företaget X-Rite, den ursprungliga upphovspersonen till CxF, gör inga upphovsrättsliga anspråk på 
underlaget som används i ISO 17972. 

1. ISO 

ISO 17972-1:2015 Graphic technology — Colour data exchange format — Part 1: Relationship to CxF3 
(CxF/X) 

ISO17972-1 defines an exchange format for colour and process control data, and the associated meta-
data necessary for its proper interpretation, in electronic form. It is the base document for describing the 
use of CxF3 for data exchange. Where required, ISO 17972-1 also defines additional requirements for 
a valid CxF/X file. Using XML, all CxF3 and CxF/X documents also support the exchange of data outside 
of the graphic arts workflow and can support future standards with an extensible architecture using 
standard XML Names and Metadata tags which can be used with standard XML tools and pass XML 
validation. Additional parts of ISO 17972 will use custom resources in conjunction with CxF3 to define 
the required and optional data for a particular workflow. 

ISO 17972-2:2016 Graphic technology — Colour data exchange format (CxF/X) — Part 2: Scanner 
target data (CxF/X-2) 

ISO 17972-2 defines an exchange format for target input values, colour and process control data relating 
to scanner targets, and the associated metadata necessary for its proper interpretation, in electronic 
form. ISO 17972-2 includes the use of a CustomResource element within the CxF framework to define a 
minimum set of data for exchange and identify the data as being part of ISO 12642 (Input data for 
characterization of four-colour process printing). 

ISO 17972-3:2017 Graphic technology — Colour data exchange format (CxF/X) — Part 3: Output 
target data (CxF/X-3) 

ISO 17972-3 defines an exchange format for target input values, colour and process control data relating 
output targets for printers of all types, and the associated metadata necessary for its proper interpretati-
on, in electronic form. ISO 17972-3 includes the use of a CustomResource element within the CXF 

https://www.xrite.com/
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framework to define a minimum set of data for exchange and identify the data as being part of the 
ISO 12642 (Input data for characterization of four-colour process printing). If this same framework is 
used for another defined target, provision is made for that use as well. 

ISO 17972-4:2018 Graphic technology — Colour data exchange format (CxF/X) — Part 4: Spot colour 
characterisation data (CxF/X-4) 

ISO 17972-4 defines an exchange format for spectral measurement data of inks to provide a means to 
characterize spot colour inks to allow reliable printing and proofing of products that have been designed 
using these inks. Only isotropic, paper-like, substrates are within the scope of ISO 17972-4, which is 
limited to application areas where the same ink and paper combination that has been characterized is 
used when printing. ISO 17972-4 describes the use of a CustomResource element within the CxF frame-
work to define a minimum and recommended set of data for exchange. 

D-CINEMA 

1. ISO 

ISO 26428-1:2008 Digital cinema (D-cinema) distribution master — Part 1: Image characteristics 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26428-1 defines the uncompressed image characteristics for the digital cinema distribution master 
by specifying a pixel array, frame rate, pixel bit depth and colorimetry. The digital cinema distribution 
master image operational levels are defined by the maximum number of pixels and frame rate. 

ISO 26428-2:2008 Digital cinema (D-cinema) distribution master — Part 2: Audio characteristics 

ISO 26428-2 addresses the interoperability of digital cinema equipment used to create an audio digital 
cinema distribution master, by defining bit depth, sample rate, minimum channel count and reference 
levels. 

ISO 26428-3:2008 Digital cinema (D-cinema) distribution master — Part 3: Audio channel mapping 
and channel labeling 

ISO 26428-3 defines the mapping and labeling of channels for the digital cinema distribution master 
audio in a digital cinema audio system to aid the identification and location of channels. This allows 
uniform expression and communication of source audio channels to digital cinema playback loudspeak-
ers. 

ISO 26428-9:2009 Digital cinema (D-cinema) distribution master — Part 9: Image pixel structure level 
3 — Serial digital interface signal formatting 

ISO 26428-9 defines the formatting and constraints of the level 3 image pixel structure as defined in ISO 
26428-1, for transmission over the 1,485 Gb/s dual link serial digital interface in accordance with SMPTE 
372M or the 3 Gb/s interface in accordance with SMPTE 424M. 

ISO 26428-11:2011 Digital cinema (D-cinema) distribution master — Part 11: Additional frame rates 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 
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ISO 24628-11 defines additional frame rates for digital cinema of 25, 30, 50 and 60 frames per second. 
These additional frame rates supplement the primary frame rates of 24 and 48 frames per second and 
are defined in order to ensure that the artistic intent of the content producer can be maintained at the 
point of delivery. ISO 24628-11 defines the image characteristics of the additional frame rates individu-
ally at 25, 30, 50 and 60 frames per second, and also defines the resulting audio samples per edit unit. 

ISO 26428-19:2011 Digital cinema (D-cinema) distribution master — Part 19: Serial digital interface 
signal formatting for additional frame rates level AFR2 and level AFR4 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26428-19 defines the formatting and constraints of the additional frame rate level 2 and level 4 
image pixel structure, as specified in ISO 26428-11, for transmission over the 1,485 Gb/s dual link serial 
digital interface SMPTE 372M or 3 Gb/s interface SMPTE 424M. 

ISO 26429-3:2008 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 3: Sound and picture track file 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26429-3 specifies the common features of the format of sound and picture tracks files for distribution 
of digital cinema content the MXF (Material eXchange Format) file format. It defines data structures for 
interchange at the signal interfaces of networks or storage media, but does not define internal storage 
formats for compliant devices or mappings for particular essence encodings. ISO 26429-3 is an app-
lication specification for digital cinema applications. It is based on the SMPTE 390M OP-ATOM stan-
dard, but is further constrained to address the needs of distribution of digital cinema content to exhibition 
sites. 

ISO 26429-4:2008 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 4: MXF JPEG 2000 application 

SMPTE 422M defines the mapping of any compliant JPEG 2000 codestream into MXF (Material eXcha-
nge Format) generic container and provides Keys, ULs (Universal Label) and essence descriptor defi-
nitions. ISO 26429-4 further defines the MXF mapping details and constraints for application within digi-
tal cinema. 

ISO 26429-6:2008 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 6: MXF track file essence encryption 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26429-6 defines the syntax of encrypted digital cinema non-interleaved MXF (Material eXchange 
Format) frame-wrapped track files and specifies a matching reference decryption model. It uses AES 
(Advanced Encryption Standard) cipher algorithm for essence encryption and, optionally, the HMAC-
SHA1 algorithm for essence integrity. The digital cinema track file format is designed to carry digital 
cinema essence for distribution to exhibition sites and is specified in the sound and picture track file 
specification. ISO 26429-6 assumes that the cryptographic keys necessary to decrypt and verify the 
integrity of encrypted track files will be available upon demand. More precisely, it does not specify the 
fashion with which cryptographic keys and usage rights are managed across digital cinema distribution 
and exhibition environments. In addition, ISO 26429-6 does not address, but does not preclude, the use 
of watermarking, fingerprinting or other security techniques to provide additional protection. The scope 
is limited to digital cinema and does not define a generic MXF encryption framework. 

ISO 26429-7:2008 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 7: Composition playlist 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 
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ISO 26429-7 specifies the Composition Playlist structure. The Composition Playlist is a self-contained 
representation of a single complete digital cinema work, for example a motion picture, a trailer or an 
advertisement. The Composition Playlist consists of an ordered sequence of Reel structures, each refer-
encing a set of external Track Files, for example a sound or picture Track File, which are meant to be 
reproduced in parallel. Each Reel is analogous to a film reel and the Composition Playlist controls the 
order and timing of the playout of the Reels. 

ISO 26429-8:2009 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 8: Packing list 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26429-8 specifies the data format for interchange of a Packing List for D-cinema applications, but 
does not cover the electronic or physical form of a complete package described by a Packing List. 

ISO 26429-9:2009 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 9: Asset mapping and file 
segmentation 

ISO 26429-9 specifies a generic method for mapping a DCP (D-Cinema Package) onto one or more file 
storage volumes. Data structures are specified which provide for the mapping of D-cinema asset iden-
tifier values onto paths within a particular file storage scheme, for example filesystem paths. Where 
required, assets may be split across multiple storage volumes to allow efficient use of media and the 
mapping of assets larger than a given storage volume's capacity. The Asset Map and Volume Index 
structures and the associated provisions detailed in ISO 26429-9 are intended to provide a framework 
for simplified mapping of a DCP onto a wide variety of file storage systems. 

ISO 26429-10:2009 Digital cinema (D-cinema) packaging — Part 10: Stereoscopic picture track file 

ISO 26429-10 provides the definition of a single MXF file design for Stereoscopic Picture content wrap-
ping. ISO 26429-10 also defines a new CPL (Composition Play List) extension element to reference 
such Stereoscopic Picture Track Files. 

ISO 26430-1:2008 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 1: Key delivery message 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26430-1 defines KDM (Key Delivery Message) for use in digital cinema systems. The KDM has 
been designed to deliver security parameters and usage rights between digital cinema content proces-
sing centers, for example from post production to distribution, or from distribution to exhibition. The KDM 
carries fundamentally three information types: 

– content keys for a specified CPL (Composition Play List); 

– content key parameters – primarily the permitted key usage date-time window; 

– TDL (Trusted Device List), which identifies equipment permitted to use the content keys. 

ISO 26430-2:2008 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 2: Digital certificate 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26430-2 presents a specification for digital certificates for use in digital cinema systems. It defines 
the digital certificate format and associated processing rules in sufficient detail to enable vendors to 
develop and implement interoperable security solutions. In the digital cinema environment, certificates 
have the primary applications of: 
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– establishing identity of security devices; 

– supporting secure communications at the network layer, or application-messaging layer; 

– authentication and integrity requirements for CPL (Composition Play Lists) and PL (Packing Lists). 

ISO 26430-3:2008 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 3: Generic extra-theater message 
format 

ISO 26430-3 presents a specification for a generic ETM (Extra-Theater Message) format for use with 
unidirectional communications channels used in security communications for digital cinema systems. 
The ETM specification is a generic XML security wrapper that includes specific fields which can be 
extended to carry different kinds of information to meet various application-level requirements. The ETM 
uses W3C XML to represent the information payload. It provides security using the XML encryption and 
signature primitives. 

ISO 26430-4:2009 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 4: Log record format specification 

ISO 26430-4 defines XML structures and schema for individual log records and sequences of those 
records in digital cinema applications. While not all log records require authentication, ISO 26430-4 
provides for optional authentication of records and sequences of records, using digital signatures. 
Authentication requirements are established by separate application specifications. ISO 26430-4 does 
not define a communications protocol, but is limited to specifying the structure and format of log records 
and their content. It neither defines a format for devices to use internally; it defines a format to be used 
when log records are interchanged with other devices. 

ISO 26430-5:2009 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 5: Security log event class and 
constraints 

ISO 26430-5 specifies a Security Event Class and namespace for Security Log Records. It also con-
strains individual Log Records and sequences of such records (Log Reports) as they are used for secur-
ity event logging purposes in D-cinema applications. The items covered contain descriptions of events 
logged by the security system, which are intended to provide forensic information regarding security 
critical events. ISO 26430-5 does not specify the means of communication or the format of messaging 
between security devices in a system, nor does it define the format for storage of Log Events within the 
protected storage of a security device. The Security Log Records and Security Log Record Sequences 
(Log Reports) described are intended for the reporting of Security Events previously recorded by the 
security system to consumers of that information which are external to the security system. 

ISO 26430-6:2009 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 6: Auditorium security messages for 
intra-theater communications 

ISO 26430-6 describes the ASM (Auditorium Security Message) specification, which enables interoper-
able communication of security-critical information, that is information necessary to ensure security of 
D-Cinema content, between devices over an intra-theater exhibition network. The specification uses 
TLS (Transport Layer Security) for authentication and confidentiality, and KLV (Key Length Value) cod-
ing for message encoding. It defines a protocol, a general purpose request-response message set and 
a specific message set for link encryption keying. 

ISO 26430-9:2009 Digital cinema (D-cinema) operations — Part 9: Key delivery bundle 
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ISO 26430-9 specifies the KDMb (Key Delivery Message bundle). The KDMb is designed to deliver a 
set of KDMs (Key Delivery Message) from a D-cinema content processing center to a consumer or 
redistributors of KDM elements, for example, from post production to distribution, or from distribution to 
exhibition. The KDMb can represent an entire theatre, circuit or other grouping of recipients. The KDMb 
is a compressed archive that contains a mapping file and a directory containing a collection of one or 
more KDM files. The mapping file defines a relationship between a CPL (Composition Playlist), a Recipi-
ent and a KDM. The mapping file allows for a fast look-up of KDM elements for CPL or Recipient. The 
intent of the KDMb is to distribute a set of KDM elements in a single compressed container for improved 
distribution efficiencies. 

ISO 26433:2009 Digital cinema (D-cinema) — XML data types 

ISO 26433 defines and describes common data types used in D-cinema metadata structures for applica-
tions using XML as a data description language. It also includes normative references for types and 
identifiers defined elsewhere that are necessary when using XML in standards documents. The structure 
and composition of the types defined in ISO 26433 are intended to be sufficiently simple and general to 
promote reusability in other standards. 

DCLZ 

1. ECMA 

ECMA-151 Data Compression for Information Interchange – Adaptive Coding with Embedded 
Dictionary – DLCZ Algorithm 

ECMA-151 är ekvivalent med ISO/IEC 11558. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 11558:1992 Information technology — Data compression for information interchange — 
Adaptive coding with embedded dictionary — DCLZ Algorithm 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11558 specifies a lossless compression algorithm DCLZ (Data Compression Lempel-Ziv) to 
reduce the number of bits required to represent information coded by means of 8-bit bytes. This algo-
rithm is particularly useful when information has to be recorded on an interchangeable medium. Its use 
is not limited to this application. 

DCF 

 Exif 

1. CIPA 

 www.cipa.jp/ 

DC-009-2010 Design rule for Camera File system: DCF Version 2.0 (Edition 2010) 

http://www.cipa.jp/
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DC-009-2010 is equivalent to JIETA CP-3461B, and DC-009-Translation-2010. It specifies the file sys-
tem to be used when handling image files and sound files that are prepared using a format that is in 
accordance with the Exif Standard with DCF media that were formatted by an FAT file system (FAT12, 
FAT16, FAT32, exFAT), that can guarantee their interoperability as media. The standard applies to 
devices, recording media, and application software that handle image files and sound files when such 
files are handled as Exif/DCF files. As devices mentioned above, the applicable items are devices with 
functions such as capturing, recording, displaying, editing, and printing of images. Specifically, examples 
of capture-recording devices include DSC, DVC, and camera phones. Examples of display-playback 
devices include image display devices such as DVT, digital photo frames, and car navigation systems. 
In addition, image storage devices include home servers. Image printing devices include printers. As 
application software mentioned above, the applicable items are application software providing functions 
for editing, displaying, and recording metadata as well as importing and editing images. 

2. JEITA 

 https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard_e/list.cgi?cateid=1&subcateid=4 

CP-3461B Design rule for Camera File system: DCF Version 2.0 (Edition 2010) 

CP-3461B är ekvivalent med CIPA DC-009-2010. 

DDF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8211:1994 Information technology — Specification for a data descriptive file for information 
interchange 

ISO/IEC 8211 specifies an interchange format DDF (eng. Data Descriptive File) to facilitate the moving 
of files or parts of files containing data records between computer systems. The interchange format is 
not intended as a record format for the indigenous files of any specific system but may be used for this 
purpose. The standard defines a generalized structure which can be used to transmit, between systems, 
files or records containing a wide variety of data types and data structures. It specifies the means for 
the description of the contents of data records but does not specify their application semantics although 
these semantics can be included as a part of the transmission. The interchange format may also be 
used to transport individual records, individual data fields or individual subfields with their description. It 
specifies: 

– media-independent file and data record descriptions for information interchange; 

– the description of data elements, vectors, arrays and hierarchies containing character strings, bit 
strings and numeric forms; 

– a data descriptive file composed of a data descriptive record and companion data records that 
enable interchange to occur with minimal specific external description; 

– the data descriptive record that describes the characteristics of each data field within the companion 
data records; 

– a data descriptive record; three levels of complexity of file and record structure; 

https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard_e/list.cgi?cateid=1&subcateid=4
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– FTAM (File Transfer, Access and Management) unstructured and structured document types. 

DEFLATE 

 Gzip 

 Zip 

 zlib 

1. IETF 

RFC 1951 DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3 

RFC 1951 defines a lossless compressed data format that compresses data using a combination of the 
LZ77 algorithm and Huffman coding, with efficiency comparable to the best currently available general-
purpose compression methods. The data can be produced or consumed, even for an arbitrarily long 
sequentially presented input data stream, using only an a priori bounded amount of intermediate stora-
ge. The format can be implemented readily in a manner not covered by patents. 

DER 

 ASN.1 

 BER [ISO/IEC 8825-1] 

 CER 

Der (eng. Distinguished Encoding Rules) är en avgränsning av Ber. Specifikationen är definierat i 
ISO/IEC 8825-1. 

DICOM 

 https://www.dicomstandard.org/ 

 GSVML 

 HL7 

1. ISO 

ISO 12052:2017 Health informatics — Digital imaging and communication in medicine (DICOM) 
including workflow and data management 

ISO 12052, within the field of health informatics, addresses the exchange of digital images and informa-
tion related to the production and management of those images, between both medical imaging equip-
ment and systems concerned with the management and communication of that information. It facilitates 
interoperability of medical imaging equipment by specifying: 

– for network communications, a set of protocols to be followed by devices claiming conformance to 
ISO 12052; 

– the syntax and semantics of Commands and associated information which can be exchanged using 
these protocols; 

https://www.dicomstandard.org/
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– for media communication, a set of media storage services to be followed by devices claiming confor-
mance to ISO 12052, as well as a File Format and a medical directory structure to facilitate access 
to the images and related information stored on interchange media; 

– information to be supplied with an implementation that claim conformance with ISO 12052. 

ISO 12052 does not specify: 

– the implementation details of any features of the DICOM standard on a device claiming conforman-
ce; 

– the overall set of features and functions to be expected from a system implemented by integrating 
a group of devices each claiming conformance to ISO 12052; 

– a testing, validation procedure to assess an implementation's conformance to ISO 12052. 

ISO 12052 facilitates interoperability of systems claiming conformance in a multi-vendor environment, 
but does not, by itself, guarantee interoperability. It has been developed with an emphasis on diagnostic 
medical imaging as practiced in radiology, cardiology, pathology, dentistry, ophthalmology and related 
disciplines, and image-based therapies such as interventional radiology, radiotherapy and surgery. 
However, it is also applicable to a wide range of image and non-image related information exchanged 
in clinical, research, veterinary, and other medical environments. 

ISO 12052 pertains to the field of medical informatics. Within that field, it addresses the exchange of 
digital information between medical imaging equipment and other systems. Because such equipment 
may interoperate with other medical devices and information systems, the scope of ISO 12052 needs 
to overlap with other areas of medical informatics. However, ISO 12052 does not address the full breadth 
of this field. 

2. NEMA/MITA 

PS3.1: DICOM PS3.1 2021a - Introduction and Overview 

PS3.2 DICOM PS3.2 2021a – Conformance 

PS3.3 DICOM PS3.3 2021a - Information Object Definitions 

PS3.4 DICOM PS3.4 2021a - Service Class Specifications 

PS3.5 DICOM PS3.5 2021a - Data Structures and Encoding 

PS3.6 DICOM PS3.6 2021a - Data Dictionary 

PS3.7 DICOM PS3.7 2021a - Message Exchange 

PS3.8 DICOM PS3.8 2021a - Network Communication Support for Message Exchange 

PS3.10 DICOM PS3.10 2021a - Media Storage and File Format for Media Interchange 

PS3.11 DICOM PS3.11 2021a - Media Storage Application Profiles 
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PS3.12 DICOM PS3.12 2021a - Media Formats and Physical Media for Media Interchange 

PS3.14 DICOM PS3.14 2021a - Grayscale Standard Display Function 

PS3.15 DICOM PS3.15 2021a - Security and System Management Profiles 

PS3.16 DICOM PS3.16 2021a - Content Mapping Resource 

PS3.17 DICOM PS3.17 2021a - Explanatory Information 

PS3.18 DICOM PS3.18 2021a - Web Services 

PS3.19 DICOM PS3.19 2021a - Application Hosting 

PS3.20 DICOM PS3.20 2021a - Imaging Reports using HL7 Clinical Document Architecture 

PS3.21 DICOM PS3.21 2021a - Transformations between DICOM and other Representations 

PS3.22 DICOM PS3.22 2021a - Real-Time Communication 

DIP 

 AIP 

 FGS [Paketstruktur: AIP, DIP, SIP] 

 MPEG-A [ISO/IEC 23000-6] PA-AF 

 SIP 

DIP (eng. Dissemination Information Package), eller utlämningspaket i FGS, eller informationspaket 
för distribution i svenska översättningen av OAIS, är ett begrepp i OAIS för funktionella behov av 
och krav på information som ska överföras ut ur ett OAIS-system. Med andra ord, DIP är inte en 
teknisk specifikation. Det finns ett antal specifikationer som mer generiskt eller specifikt definierar 
format för paket antingen för alla olika fall eller för fall avgränsat till OAIS, eller endast för OASIS 
DIP. 

1. E-ARK 

 CSIP 

E-ARK DIP (12.06.2020, v2.0.4) Specification for Dissemination Information Packages 

E-ARK DIP is an extension of the E-ARK CSIP profile for creation of an E-ARK DIP. The profile describes 
the DIP (Dissemination Information Package) specification and the implementation of METS for packag-
ing OAIS conformant Information Packages. The profile is accompanied by a text document explaining 
the details of use of this profile. This will enable repository interoperability and assist in the management 
of the preservation of digital content. 

DIRAC 

 VC-2 (Dirac Pro) 
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1. BBC RESEARCH & DEVELOPMENT 

Dirac Specification Version 2.2.3 Issued: September 23, 2008 

The Dirac Specification covers the video decoder and stream syntax for a royalty-free video compressi-
on system developed by the BBC utilizing wavelet transforms and motion compensation. It is designed 
to be simple, flexible, yet highly effective. It can operate across a wide range of resolutions and applica-
tion domains, including: internet and mobile streaming, delivery of standard-definition and high-definition 
television, digital television and cinema production and distribution, and low-power devices and embedd-
ed applications. The system offers several key features: 

– Lossy and lossless coding using a common tool set. 

– Intra-coded modes for professional production applications. 

– A special low delay mode for link adaption applications, such as the carriage of HDTV over SDTV 
infrastructure. 

– Motion-compensated, so called ‘long-GOP’, modes for distribution applications. 

– Gradual quality reduction with increasing compression. 

DJVU 

 http://djvu.org/ 

 http://djvu.sourceforge.net/ 

 JB2 

1. LIZARDTECH 

Lizardtech DjVu Reference v3 (November 2005) 

DjVu is a digital document format with advanced compression technology and high performance value. 
DjVu allows for the distribution on the Internet and on DVD of very high resolution images of scanned 
documents, digital documents, and photographs. DjVu viewers are available for the web browser, the 
desktop, and PDA devices. The DjVu Reference describes the DjVu File Format. It is written “from top 
down” providing first a high-level understanding of the features and techniques used in DjVu (Overview), 
then a mid-level view at the IFF85 level (Component pieces), and finally a very detailed description of 
the underlying algorithms and byte-by-byte makeup of DjVu files (Low-level chunk structure and the 
Appendices). 

DMSI 

 QIF [Quality Information Framework] 

http://djvu.org/
http://djvu.sourceforge.net/
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1. ISO 

ISO 22093:2011 Industrial automation systems and integration — Physical device control — 
Dimensional Measuring Interface Standard (DMIS) 

ISO 22093 defines a neutral language for communication between information systems and DME 
(Dimensional Measurement Equipment), called DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard). 
DMIS is an execution language for measurement part programs and provides an exchange format for 
metrology data such as features, tolerances, and measurement results. DMIS conveys the product and 
equipment definitions along with the process and reporting information necessary to perform dimension-
al measurements that employ coordinate metrology. DMIS contains product definitions for nominal feat-
ures, feature constructions, dimensional and geometric tolerances, functional datums, and part coordi-
nate systems. It also communicates equipment definitions for various measurement sensors, measure-
ment resources, and machine parameters. DMIS instructs the DME's motions and measurements for 
product acceptance or verification and for manufacturing process validation and control. Furthermore, 
DMIS guides the analysis of coordinate data to report and tag measurement results that ascertain 
product and process quality. 

Finally, to aid in its implementation, application functional subsets of DMIS have been defined that en-
sure successful interoperability and to validate DMIS conformance. Also, DMIS addresses the associati-
vity of DMIS product definitions with CAD (Computer Aided Design) information. 

DNG 

 https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html 

 XMP 

 Lossless JPEG 

 TIFF/EP 

1. ADOBE 

Adobe har sammanställt information om leverantörer och kamera modeller som stödjer DNG i ” Ado-
be Camera Raw”.158 

Adobe Digital Negative (DNG) Specification, Version 1.5.0.0, May 2019 

The Adobe DNG specification describes a non-proprietary file format for storing camera raw files that 
can be used by a wide range of hardware and software vendors. 

DOCBOOK 

 https://docbook.org/ 

                                                
158  https://helpx.adobe.com/camera-raw/using/supported-cameras.html (20210519) 

https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html
https://docbook.org/
https://helpx.adobe.com/camera-raw/using/supported-cameras.html
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1. OASIS 

OASIS Standard (22 November 2016) DocBook Version 5.1 

DocBook is a general purpose XML schema particularly well suited to books and papers about computer 
hardware and software (though it is by no means limited to these applications). The Version 5.1 release 
introduces assemblies for topic-oriented authoring. It also addresses a selection of bugs and feature 
requests. The Technical Committee provides the DocBook 5.1 schema in other schema languages, 
including W3C XML Schema and an XML DTD, but the RELAX NG Schema is the normative schema. 

DOI 

1. ISO 

ISO 26324:2012 Information and documentation — Digital object identifier system 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 26324 specifies the syntax, description and resolution functional components of the DOI (Digital 
Object Identifier) system, and the general principles for the creation, registration and administration of 
DOI names. ISO 26324 defines the syntax for a DOI name, which is used for the identification of an 
object of any material form, digital or physical, or an abstraction, such as a textual work, where there is 
a functional need to distinguish it from other objects. The DOI name does not replace, nor is it an alter-
native for, an identifier used in another scheme, such as the schemes defined by ISO/TC 46/SC 9. ISO 
26324 describes how the DOI system can be used in conjunction with another identifier scheme, for 
example, to provide additional functionality, such as resolution, where this is not already available, and 
how the character string of that other scheme can be integrated into the DOI system through the DOI 
metadata record and, or the DOI syntax. ISO 26324 does not specify specific technologies to implement 
the syntax, description and resolution functional components of the digital object identifier system. 

DPX 

1. SMPTE 

ST 268-1:2014 - SMPTE Standard - File Format for Digital Moving-Picture Exchange (DPX) 

ST 268-1 defines a file format for the exchange of digital moving pictures on a variety of media between 
computer-based systems. It does not define the characteristics of input or output devices or displays; 
DPX (Digital Picture eXchange) format version 2.0. The file extension is .dpx; a flexible, resolution-inde-
pendent file format describes pixel-based (raster) images with attributes defined in the binary file header. 
Each file represents a single image with up to eight image elements. Image elements are defined as a 
single component, such as luma, or multiple components, such as red, green, and blue. Image data is 
packed for efficient storage with the option to pad to 32-bit word boundaries, and two alternative padding 
formats are allowed. Multibyte quantities may be stored with either the most significant byte first or the 
least significant byte first, where first means in the location with the lowest address, or the first byte in 
sequence from a byte-serial data channel. Both byte-order conventions are supported. The “magic num-
ber” in field 1 of the file information section is used to distinguish the byte order; Annex A provides an 
historical perspective for the existence of the two byte-order conventions. 
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DRM 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TS 23078-1:2020 Information technology — Specification of DRM technology for digital 
publications — Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing 
industry 

ISO/IEC TS 23078-1 describes three types of copyright protection technologies in use in the publishing 
industry: 

– DRM (Digital Rights Management) free protection, that is, technologies which do not rely on content 
encryption but rather use content fingerprinting or watermarking, adequate for use cases where user 
convenience is the top priority; 

– user key-based DRM protection, adequate where user constraints are limited; 

– device key-based DRM protection, adequate where the transfer of publications from one device to 
another is severely constrained. 

ISO/IEC TS 23078-2:2020 Information technology — Specification of DRM technology for digital 
publications — Part 2: User key-based protection 

ISO/IEC TS 23078-2 defines a technical solution for encrypting resources in digital publications, especi-
ally EPUB, and for securely delivering decryption keys to reading systems, included in licenses tailored 
to specific users. It also defines a simple passphrase-based authentication method for reading systems 
to verify the license and access the encrypted resources of such digital publications. 

ISO/IEC TS 23078-3:2021 Information technology — Specification of DRM technology for digital 
publications — Part 3: Device key-based protection 

ISO/IEC TS 23078-3 defines a technical solution for encrypting resources of EPUB publications, effecti-
vely registering a device certificate to providers and securely delivering decryption keys to reading sys-
tems included in licenses tailored to specific devices. This technical solution uses the passphrase-based 
authentication method defined in ISO/IEC TS 23078-2 for reading systems to receive the license and 
access the encrypted resources of such digital publications. 

DSDL 

 XML Schema 

 CREPDL 

 DSRL 

 NVDL 

 RELAX NG 

 Schematron 
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1. ISO 

ISO/IEC 19757-5:2011 Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — 
Part 5: Extensible Datatypes 

ISO/IEC 19757-5 specifies an XML language that allows users to create and extend datatype libraries 
for their own purposes. The datatype definitions in these libraries can be used by XML validators and 
other tools to validate content and make comparisons between values. 

ISO/IEC 19757-11:2011 Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — 
Part 11: Schema association 

ISO/IEC 19757-11 allows schemas using any schema definition language to be associated with an XML 
document by including one or more processing instructions with a target of xml-model in the document's 
prolog. 

DSRL 

 XML Schema 

 CREPDL 

 DSDL 

 NVDL 

 RELAX NG 

 Schematron 

1. ISO 

ISO/IEC 19757-8:2008 Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — 
Part 8: Document Semantics Renaming Language (DSRL) 

ISO/IEC 19757-8 specifies a mechanism that allows users to assign locally meaningful names to XML 
elements, attributes, entities and processing instructions, without having to completely rewrite the DTD 
or schema against which they are to be validated. In addition, ISO/IEC 19757-8 provides an XML-based 
format for declaring the replacement text for entity references and provides a mechanism that allows 
users to define default values for both element content and attribute values. 

DSSSL 

 SGML 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 10179:1996 Information technology — Processing languages — Document Style Semantics 
and Specification Language (DSSSL) 
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ISO/IEC 10179 specifies the processing of valid SGML (Standard Generalized Markup Language) docu-
ments. It is intended for use in a wide variety of SGML application environments, including both electro-
nic publishing and conventional printing. DSSSL defines the semantics, syntax, and processing model 
of two languages for the specification of document processing: 

– The transformation language for transforming SGML documents marked up in accordance with one 
or more DTDs into other SGML documents marked up in accordance with other DTDs. The specifi-
cation of this transformation process is fully defined by ISO/IEC 10179. 

– The style language, where the result is achieved by applying a set of formatting characteristics to 
portions of the data, and the specification is, therefore, as precise as the application requires, leaving 
some formatting decisions, such as line-end and column-end decisions, to the composition and 
layout process. 

The DSSSL style language is intended to be used in a wide variety of environments with typographic 
requirements ranging from simple single-column layouts to complex multiple-column layouts. ISO/IEC 
10179 does not standardize a formatter nor does it standardize composition or other processing algorith-
ms. Rather, it provides the means whereby an implementation may externalize 'style characteristics' 
and other techniques for associating style information with an SGML document. DSSSL provides a me-
chanism for specifying the use of 'external processes' to manipulate data. The nature of these processes 
is outside the scope of DSSSL, but may include typical data management functions, such as sorting and 
indexing; typical composition functions, such as hyphenation algorithms; and graphics or multimedia 
processes for non-SGML data. Documents that have already been formatted or do not contain any 
hierarchical structural information or generic markup are not within the field of application of ISO/IEC 
10179. DSSSL expresses specifications to be performed by some processor that accepts an input 
document and produces an output document. DSSSL is independent of the type of formatter, formatting 
system, or other transformation processor. DSSSL includes: 

– The SDQL (Standard Document Query Language) component of DSSSL, which provides access 
to, and control of, all possible marked-up information in an SGML document, as well as mechanisms 
for string processing to allow for the manipulation of non-marked up data. 

NOTE 1 String processing is necessary so that no special 'markers' need be embedded in the sour-
ce document to indicate presentational changes. The display of a dropped or raised capital letter in 
a larger point size at the beginning of a line or paragraph is an example of a case where string 
processing may be used to isolate the first character or group of characters in order to achieve a 
desired presentational effect. 

– Provisions for specifying the relationship between one or more SGML documents as input to a 
transformation process and zero or more resulting SGML documents as the output of the process. 

– Provisions for specifying the relationships between the SGML documents, as expressed in the sour-
ce DTDs, and the result of the formatting process. The output of the formatting process may be an 
SPDL (Standard Page Description Language) document or it may be a document in some other 
form, possibly proprietary. 

– Provisions for describing the typographic style and layout of a document. 

– Definitions of a machine-processable syntax for the representation of a DSSSL specification and its 
various components. 
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– Provisions for creating new DSSSL characteristics and their associated values, as well as new flow 
object classes. These are declared in the declarations for the style language portion of the DSSSL 
specification. 

ISO/IEC TR 19758:2003 Information technology — Document description and processing languages 
— DSSSL library for complex compositions 

ISO/IEC TR 19758 provides a DSSSL library that makes it feasible to describe DSSSL specification for 
documents described by SGML or XML. The library can deal with some complex compositions program-
med by a number of complicated DSSSL specification statements. Those compositions consist of the 
formatting objects: paper size, paper placement, unit, basic composition style, font, character size, head-
line, page number, note, inline-note, emphasizing mark, superscript, subscript, word-length adjustment, 
character space adjustment, clause, list, table, heading, ruby, paragraph indentation, score, rule, and 
inline. The DSSSL library contains the simple parameter data and the four files: 

– full parameter generator; 

– function set; 

– page model set; 

– flow object construction rules. 

Their actual data are specified in ISO/IEC TR 19758. 

DSV 

 CSV 

 TSV 

 Tabular data 

DSV (eng. Delimiter Separated Values) avser fält i poster separerade med ett valfritt tecken. Till 
exempel, , (komma) eller ; (semikolon) eller : (kolon). Även poster separeras med valfritt tecken. Till 
exempel, \n (ny rad). Ett formellt källunderlag har inte påträffats, närmast är informella beskrivning-
ar,159 och mer generella beskrivningar som (eng.) Tabular data. 

1. RIKSARKIVET 

1.1. Teknisk kontroll 

1.1.1. Program 

 https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser 

 Teknisk kontroll 

 Program 

                                                
159  Eric Steven Raymond (2003-09-19) The Art of Unix Programming (a. 2.5) Data File Metaformats, DSV Style. 

https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser
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Rats (Riksarkivets teckenseparatorkontroll) är ett program i en uppsättning av program under be-
nämningen RFL (Riksarkivets Förberedande Leveransverktyg). Rats utför en materiell och formell 
kontroll av fältavskiljare och textavgränsare. Poster antas avskilda med ny rad. Det som kontrolleras 
är dels att det finns lika många fältavskiljartecken på varje rad i filen, dels att antalet fältavskiljarteck-
en stämmer med det angivna antalet fält i filen, dels att man använt ett tillåtet fältavskiljartecken. 

DTF 

 ISO 14975 (Surface chemical analysis) 

 ISO 22048 (Surface chemical analysis) 

1. ISO 

ISO 14976:1998 Surface chemical analysis — Data transfer format 

ISO 14976 specifies a DTF (Data Transfer Format) from computer to computer via parallel interfaces or 
via serial interfaces over direct wire, telephone line, local area network or other communications link. 
The transferred data is encoded only in those characters that appear on a normal display or printer. The 
format is suitable analytical methods, for example AES, EDX, FABMS, ISS, SIMS, SNMS, UPS, XPS, 
XRF. It covers spectra, elemental maps, depth profiles and sequences of data resulting from a variety 
of experiments. 

DTD 

 XML Schema 

 SGML 

 XML 1.0 och 1.1 (a. 2.8) Prolog and Document Type Declaration 

DV 

Digital video, förkortat på engelska som DV (eng. Digital Video), eller DV25. 

1. ARTEFAKTER 

 http://www.adamwilt.com/DV-FAQ-tech.html#ArtifactsDescribed 

 http://adamwilt.com/pix-artifacts.html 

 http://adamwilt.com/pix-defects.html 

http://www.adamwilt.com/DV-FAQ-tech.html#ArtifactsDescribed
http://adamwilt.com/pix-artifacts.html
http://adamwilt.com/pix-defects.html
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2. TEKNISKA EGENSKAPER 

2.1. Översikt 

2.1.1. Förlustgivande ljudkodning 

Tabell 39 Sammanställning av inställningar för DV. Huvudsaklig källa Adam J. Wilt, adamwilt.com.160 

DV Kodning Kanal Sampling Bitdjup Bithastighet Låst Kommentar 

basic LPCM 2 48 kHz 16-bit 768 kibit/s per 
kanal 

1.5 Mibit/s 
stereo 

Nej Möjligt att låsa ljudet med ”1394” I/O. JVC 
Pro DV spelar in ljud låst till 48 kHz. 

basic LPCM 2 44.1 kHz 16-bit 706 kibit/s per 
kanal 

1.4 Mibit/s 
stereo 

Nej Accepterar 44.1 kHz med "1394" I/O. 
Möjligt att låsa ljudet med ”1394” I/O. 

basic PCM 4 32 kHz 12-bit 384 kibit/s per 
kanal 

1.5 Mibit/s per 4 
kanal 

Nej Möjligt att låsa ljudet med ”1394” I/O. JVC 
Pro DV spelar in ljud låst till 32 kHz. 

D-7 25 ? 2 48 kHz 16-bit ? Ja 

 

D-7 25 ? 1 32 kHz 12-bit ? Ja Analogt ljudspår. 

D-7 25 ? 1 44.1 kHz 16-bit ? Ja Analogt ljudspår. 

D-7 50 ? ? ? ? ? ? 

 

D-7 100/HD ? ? ? ? ? ? 

 

D-7 
Progressive 

PCM 4 48 kHz 16-bit ? ? 

 

D-9 PCM 4 48 kHz 16-bit ? ? 

 

D-9 HD PCM 8 48 kHz 16-bit ? ? 

 

Digital8 ? 2 48 kHz 16-bit ? Ja Möjligt att låsa ljudet med ”1394” I/O. 

Digital8 ? 2 44.1 kHz 16-bit ? Ja Accepterar 44.1 kHz med "1394" I/O. 
Möjligt att låsa ljudet med ”1394” I/O. 

Digital8 ? 4 32 kHz 12-bit ? Ja Möjligt att låsa ljudet med ”1394” I/O. 

DV CAM ? 2 48 kHz 16-bit ? Ja Möjligt att vissa VTR (eng. Video Tape 
Recorder) tillåter olåsta inspelningar med 
”1394” I/O. 

DV CAM ? 2 44.1 kHz 16-bit ? Ja Accepterar 44.1 kHz med "1394" I/O. 

                                                
160  http://adamwilt.com/DV.html (20210418) 

http://adamwilt.com/DV.html
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DV Kodning Kanal Sampling Bitdjup Bithastighet Låst Kommentar 

DV CAM ? 4 32 kHz 12-bit ? Ja 

 

2.1.2. Förlustgivande videokodning 

Tabell 40 Sammanställning av inställningar för DV. Huvudsaklig källa Adam J. Wilt, adamwilt.com.161 

DV Sammanvävd 

(eng. 
interlaced) 

Filter Komprimering Mbit/s Subsampling Subsampling Bitdjup Bitdjup 

     

NTSC (60hz 
720x480) 

PAL (50Hz 
720x576) 

Krom-
inans 

Lum-
inans 

basic Ja intra-
frame, 
inter-field 

DCT 25 4:1:1 4:2:0 8-bit 8-bit 

D-7 25 Ja intra-
frame, 
inter-field 

DCT 25 4:1:1 4:1:1 8-bit 8-bit 

D-7 50 Ja ? ? 50 4:2:2 4:2:2 ? ? 

D-7 100/HD Ja ? ? 40-
100 

4:2:2 4:2:2 ? ? 

D-7 
Progressive 

Ja och nej ? ? 25-50 4:2:0? 4:2:0? ? ? 

D-9 Ja ? ? 50 4:2:2 4:2:2 ? ? 

D-9 HD ? ? ? 100 ? ? ? ? 

Digital8 ? intra-
frame, 
inter-field 

DCT 25 4:1:1 4:2:0 8-bit 8-bit 

DV CAM ? intra-
frame, 
inter-field 

DCT 25 4:1:1 4:2:0 8-bit 8-bit 

2.2. DCT 

DV implementerar den förlustgivande komprimeringen DCT. Det finns många algoritmer för att 
beräkna DCT, vilka överväger antingen precision mot beräkningshastighet, eller tvärtom. I den "Blåa 
boken" (eng. Blue Book) specificeras precisionen av algoritmen för DCT i syfte att maximera nogg-
rannhet,162 men vid implementering av kodek är det möjligt att prioritera hastighet före precision, och 
alla implementeringar följer inte specifikationen. 

                                                
161  http://adamwilt.com/DV.html (20210418) 
162  Den "Blåa boken" är inte längre tillgänglig, men samma information ska framgå av specifikationen för DV. 

http://adamwilt.com/DV.html
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I DV beräknas DCT utifrån varje bildruta (eng. frame). Den tekniska metoden att beräkna komprimer-
ing utifrån varje enskild bildruta istället för flera bildrutor tillsammans kan benämnas intrabildruta 
(eng. I-Frame, Iframe, Intraframe, Intra-frame prediction). Är bildrutan sammanvävd (eng. interlaced) 
beräknas DCT utifrån båda två bildfälten (eng. fields) som utgör bildrutan. Detta kan jämföras med 
MJpeg som liksom DV beräknar DCT utifrån varje bildruta, men efter att ha sammanslagit de två 
sammanvävda bildfälten. Ett problem med att beräkna DCT utifrån bildfält är att det ena bildfältet 
kan ha väsentlig annorlunda data än det andra bildfältet, särskild om bildrutan fångar rörelse, varför 
tillämpningen av DCT blir ineffektivt. Skillnaden mellan fälten, oavsett om sammanslagna eller inte, 
försvårar effektiv komprimering med DCT.163 

För att effektivisera DCT vid variation av data mellan två bildfält i en bildruta inför DV en ny metod. 
Den ursprungliga metoden (8-8-DCT) tillämpar DCT på en 8x8 block. Den nya metoden spretar upp 
och lappar ihop bildfälten (eng. deinterlace) som två självständiga 4x8 block. DCT beräknas sedan 
utifrån varje block (2-4-8-DCT). Specifikationen för DV beskriver hur en kodek kan gå tillväga för att 
identifiera om 8-8-DCT eller 2-4-8-DCT har tillämpats i syfte att beräkna korrekt dekomprimering. 
Specifikationen för DV anger däremot inte hur en kodek ska gå tillväga för att välja att tillämpa 8-8-
DCT eller 2-4-8-DCT. Algoritmer för att avgöra vilken metod som är mest effektivt för varje bildruta 
är proprietära och varierar mellan kodek.164 

I DV kan varje bildruta ha 1350 kvantiseringsvärden (eng. quantization values) jämfört med MJpeg 
som endast kan ha "1". Tillgängliga kvantiseringsvärden beräknas genom att bildrutan delas upp i 
270 segment, vilka delas upp i 5 områden, "makroblock". Varje makroblock kan tilldelas ett eget 
kvantiseringsvärde. Det innebär att jämfört med MJpeg kan DV finjustera varje del av en bildruta, 
och samtidigt uppnå samma överföringshastighet. Det framgår inte av DV hur själva kvantiserings-
värdet ska beräknas. Algoritmer för att välja kvantiseringsvärde är komplexa, proprietära och varierar 
mellan kodek. Hur en kodek väljer kvantiseringsvärde kan bidra till eller motverka uppkomsten av 
artefakter. 

2.3. Låsta och olåsta ljud 

Samplingsklockan för låst och olåst digital ljud ska vara synkroniserad med samplingsklockan för 
video. För låst ljud måste frekvensen av ljudsamplingar vara exakt samma för varje bildruta eller 
antal bildrutor. För PAL (625/50) sammanfaller frekvensen av låsta ljudsamplingar i 32 eller 48 kHz 
med varje bildruta. För NTSC (525/59.94) sammanfaller frekvensen av låsta ljudsamplingar i 48 kHz 
med var 5:e bildruta. Andelen ljudsamplingar över de 5 bildrutorna är nödvändigtvis inte jämnt för-

                                                
163  Guy Bonneau (1998-08-15) DV vs MJPEG compression (p. 2, eng.) ”… The standard DCT will produce a lot 

of inflated AC coefficients (related to the spurious high-frequency vertical detail caused by the differing inter-
leaved fields) which are very difficult to compress efficiently even with high quantization values.”. 

 http://adamwilt.com/DVvsMJPEG.html (20210424)  
164  Guy Bonneau (1998-08-15) DV vs MJPEG compression  (p. 2, eng.) ”… Most algorithms use a motion estimati-

on technique to determine which DCT mode to use. It is also quite possible to use a brute force technique: 
computing both DCT modes and using the one that gives the less inflated AC coefficients. Discriminating 
between the 2 DCT modes really gives a software codec a hard time, and is in some part responsible for the 
longer time it takes to compress a frame than to decompress it. A good DCT mode algorithm should choose 
the appropriate DCT mode most of the time. This could provide an overall gain in compression space up to 
10% or higher, and thus provide a better overall artifact-free picture.”. 

 http://adamwilt.com/DVvsMJPEG.html (20210424) 

http://adamwilt.com/DVvsMJPEG.html
http://adamwilt.com/DVvsMJPEG.html
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delat. Frekvensen av låsta ljudsamplingar i 32 kHz sammanfaller med varje 15:e bildruta. En "ljud-
ruta" (eng. audio frame)165 motsvarar alltså 1, 5 respektive 15 bildrutor. Ljudsamplingar i 44.1 kHz 
kan inte låsas eftersom samplingarna varken sammanfaller med PAL (625/50) eller med NTSC (525/
59.54). 

Att låsa samplingsklockan för ljud till samplingsklockan för video är emellertid dyrt. Alternativet är att 
låta ljudet vara "olåst". Det innebär att frekvensen av ljudsamplingar kan variera mellan +/- 25 per 
bildruta. Frekvensen av ljudsamplingarna kan bli snabbare eller långsammare för varje bildruta eller 
antal bildrutor men förblir synkroniserad med bildrutorna i överlag. Totalt tillåten förskjutning i olåst 
ljud är +/- 1/3 före eller efter en bildruta. 

Vissa tillverkare har emellertid tolkat "olåst" som att samplingsklockan för ljud är fristående från sam-
plingsklockan för video. Frekvensen av ljudsamplingar är alltså oberoende från bildrutor. Detta med-
för att frekvensen för ljudsamplingar blir regelbunden, eftersom ljudsamplingarna inte behöver juster-
as efter en bildruta eller ett antal bildrutor, men gör det samtidigt möjligt att en förskjutning av ljud 
kan inträffa i längden, särskilt om video och ljud bearbetas separat eller om samplingsfrekvensen 
inte är exakt, vilket ackumuleras över tid och ger upphov till en förskjutning. Till exempel, 48.009, 
48.001 or 48.0005 kHz. Dessa fel kan emellertid endast inträffa vid inspelning, redigering eller fram-
ställning. Till exempel, konvertering från AVI Typ 1 till AVI Typ 2 eller QuickTime. Ljudet i en korrekt 
framställd video kan annars inte förskjutas vid uppspelning.166 

2.4. YUV 

DV tillämpar färgrymden YUV med kroma-subsampling 4:1:1 för NTSC (525/59.94) och 4:2:0 för 
PAL (625/50). Komprimering eller dekomprimering av data med en annan färgrymd kräver en kon-
vertering. En konvertering från RGB till YUV medför dataförlust. En orsak till dataförlust är begräns-
ningen av 8-bit precision. Till exempel, vid avrundningar. En annan orsak är nedsamplingen från 
4:4:4 till 4:1:1 eller 4:2:0. En nedsampling kan resultera i artefakter vid flertal komprimeringar och 
dekomprimeringar. Till exempel, färgkanter (eng. color edging) eller färgkladd. Beroende på metod-
en för konvertering kan artefakten vara mer eller mindre påtaglig.167 

3. IEC 

IEC 61834-1:1998 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 1: General 
specifications (v. 1) 

IEC 61834-1 specifies the content, format and recording method of the data blocks forming the helical 
records on the tape. It describes the common specifications for cassettes, modulation method, magnet-
ization and basic system data, for helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
(1/4 inch) magnetic tape. It defines the electrical and mechanical characteristics of equipment which 
provides for the interchangeability of recorded cassettes. 

                                                
165  Termen ljudruta används av Adam Wilt för att avse koordinering av ljudsamplingar med bildrutor eftersom inte 

alla TV-format och samplingsfrekvenser sammanfaller i heltal. 
166  Admin J. Wilt, the DV, DVCAM & DVCPRO Formats, Standards Documents. 
 http://adamwilt.com/DV-FAQ-tech.html#Locked_vs_unlocked_audio (20210424) 
167  Guy Bonneau (1998-08-15) DV vs MJPEG compression (p. 1). 
 http://adamwilt.com/DVvsMJPEG.html (20170228) 

http://adamwilt.com/DV-FAQ-tech.html#Locked_vs_unlocked_audio
http://adamwilt.com/DVvsMJPEG.html
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IEC 61834-2 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 2: SD format 
for 525-60 and 625-50 systems (v. 1.0) 

IEC 61834-2 specifies the content, format and recording method of the data blocks forming the helical 
records on the tape containing audio, video, and system data. It describes the specifications for the 525-
line system with a frame frequency of 29,97 Hz and 625-line system with a frame frequency of 25,00 
Hz. One video channel and two independent audio channels are recorded in the digital format. 

IEC 61834-3 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 3: HD format 
for 1125-60 and 1250-50 systems (v. 1.0) 

IEC 61834-3 establishes basic principles applicable to the next generation of digital video cassette rec-
ording systems for consumer use for the interest of both users and manufacturers. It specifies the con-
tent, format and recording method of the data blocks forming the helical records on the tape containing 
audio, video, and system data. It describes the specifications for the 1125-line system with a frame 
frequency of 30,00 Hz and the 1250-line system with a frame frequency of 25,00 Hz. 

IEC 61834-4 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 4: Pack header 
table and contents (v. 1.0) 

IEC 61834-4 specifies the pack headers and the contents of packs which are applicable to the whole 
recording system of helical-scan digital video cassette using 6,35 mm magnetic tape. 

IEC 61834-5 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 5: The 
character information system (v. 1.0) 

IEC 61834-5 specifies the character information systems which is applicable to the whole recording 
system for helical-scan digital video cassettes using 6,35 mm magnetic tape. It provides the method of 
recording characters in many languages and provides easy operation for users. 

IEC 61834-6 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 6: SDL format 
(v. 1.0) 

IEC 61834-6 describes the format extension, using higher compression to increase recording time and 
reduce running costs for the digital video cassette recording system. 

IEC 61834-7 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 7: EDTV2 
format (v. 1.0) 

IEC 61834-7 is an extension to the SD specification. It covers features for the recording and reproduction 
of EDTV2 signals. 

IEC 61834-8 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 8: PALplus 
format for the 625-50 system (v. 1.0) 
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IEC 61834-8 is an extension of the SD specification (SD mode) and covers the features necessary to 
enable a DVCR to record and reproduce PALplus signals. 

IEC 61834-9 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 9: DVB format 
(v. 1.0) 

IEC 61834-9 specifies the content, format and recording method for the data blocks forming the helical 
records on tape containing audio, video and system data. It describes the specifications for the recording 
of single DVB programs. The DVB data is delivered to the digital video cassette recorder via a digital 
interface or by a built-in tuner; IRD (Integrated Receiver and Decoder). The DVB data consist of an 
MPEG2 transport stream containing one or more programs. 

IEC 61834-10 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 10: DTV format 
(v. 1.0) 

IEC 61834-10 specifies the content, format and recording method for the data blocks forming the helical 
records on tape containing audio, video and system data. It describes the specifications for the recording 
of single DTV programs. 

IEC 61834-11 – Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm 
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 11: HDV format 
for 1080i and 720p systems (v. 1.0) 

IEC 61834-11 specifies the content, format, and recording method of data blocks containing video, 
audio, and system data on the helical scan digital video cassettes using 6,35 mm tape as defined in IEC 
61834-1 for recording MPEG-2 streaming HD signals. The main specifications shall be as defined in 
IEC 61834-9 and IEC 61834-10. In Clause 7, other information is defined, for example, details about 
MPEG-2 stream descriptors, trick play data, system data. 

DVCPRO 

DVCPRO (eng. DV Cassette PROfessional).168 

1. SMPTE 

ST 306:2002 – SMPTE Standard – For Television — 6.35-mm Type D-7 Component Format — Video 
Compression at 25 Mb/s and 50 Mb/s — 525/60 and 625/50 

ST 306 specifies the content, format and recording method of the data blocks containing video, audio, 
and associated data which form the helical records on 6.35-mm tape contained in cassettes as specified 
in SMPTE 307M. 

– In addition, ST 306 specifies the content, format, and recording method for longitudinal cue and 
control tracks. 

                                                
168  (eng.) "The 'C' in DVCPRO stands for 'cassette'. ..." (s. 61). 
 David Mellor (2013) Sound Person's Guide to Video (Taylor & Francis). 
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– One video channel and two independent audio channels are recorded in the digital format for 25 
Mb/s VTRs (Video Tape Recorder) and one video channel and four independent audio channels for 
50 Mb/s VTRs. Each of these channels is designed to be capable of independent editing. 

– The video channel records and reproduces a component television signal in the 525-line system 
with a frame frequency of 29.97 Hz, referred to as the 525/60 system, and the 625-line system with 
a frame frequency of 25.00 Hz, referred to as the 625/50 system. 

– Prior to recording, the digital signal shall be compressed to a DV-based 25 Mb/s bit stream with 
4:1:1 sampling or a DV-based 50 Mb/s bit stream with 4:2:2 sampling. 

– ST 306 includes the process required to decode the DV-based 25 Mb/s bit stream and 50 Mb/s bit 
stream into output video, audio, and data. 

ST 307:2002 – SMPTE Standard – For Television Digital Recording — 6.35-mm Type D-7 and Type D-
12 Component Format — Tape Cassette 

ST 307:2002 specifies the dimensions for three types of 6.35-mm type D-7 and type D-12 tape cassettes 
(M, L, and EL) for use with digital recorders.  

– NOTE The cassette is used for more than a single recording format. The cassette provides no infor-
mation to indicate the format of the recording contained on the tape within the cassette. 

ST 314:2005 - SMPTE Standard - For Television — Data Structure for DV-Based Audio, Data and 
Compressed Video — 25 and 50 Mb/s 

ST 314 defines the DV-based data structure for the interface of digital audio, subcode data, and com-
pressed video with the following parameters: 

– 525/60 system – 4:1:1 image sampling structure, 25 Mb/s data rate 

– 525/60 system – 4:2:2 image sampling structure, 50 Mb/s data rate 

– 625/50 system – 4:1:1 image sampling structure, 25 Mb/s data rate 

– 625/50 system – 4:2:2 image sampling structure, 50 Mb/s data rate 

ST 314 does not define the DV-compliant data structure for the interface of digital audio, subcode data, 
and compressed video with the following parameters: 

– 625/50 system – 4:2:0 image sampling structure, 25 Mb/s data rate  

The compression algorithm and the DIF (Digital Interface Format) structure conform to the DV data 
structure as defined in IEC 61834. The differences between the DV-based data structure defined in ST 
314 and IEC 61834 are shown in annex A. 
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DWG 

1. OPEN DESIGN ALLIANCE 

 https://www.opendesign.com/ 

Open Design Specification for .dwg files, Version 5.4.1 

Originating in the late 1970s, drawing files created with microcomputer-based computer-aided design 
software were saved with the .dwg extension. In the early 1980s, Autodesk released AutoCAD which 
eventually became the most used CAD software in the worldand which used Autodesk’s undocumented 
and proprietary DWG file format, using the .dwg extension. 

The Open Design Specification for .dwg files serves AutoCAD’s undocumented and proprietary DWG file 
format. It includes DWG file format versions 13 up to and including version 2013. Further, the Open 
Design Specification for .dwg files serves the Teigha software development platform of the Open Design 
Alliance. While our Open Design Specification for .dwg files is able to read and write .dwg files with excell-
ent AutoCAD compatibility, we continue to work to improve our understanding of all the data in a .dwg 
file. 

DXF 

1. AUTODESK 

 https://help.autodesk.com/view/OARX/2020/ENU/?guid=GUID-235B22E0-A567-4CF6-92D3-38A2306D73F3 

AutoCAD 2012 DXF Reference 

The DXF format is a tagged data representation of all the information contained in an AutoCAD drawing 
file. Tagged data means that each data element in the file is preceded by an integer number that is 
called a group code. A group code's value indicates what type of data element follows. This value also 
indicates the meaning of a data element for a given object, or record, type. Virtually all user-specified 
information in a drawing file can be represented in DXF format. 

DXL 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 14568:1997 Information technology — DXL: Diagram eXchange Language for tree-structured 
charts 

ISO/IEC 14568 specifies the semantics and syntax of DXL; a language for exchanging tree-structured 
charts among CASE tools. DXL is applicable to: 

– exchanging ISO/IEC 8631 compliant tree-structured charts; 

https://www.opendesign.com/
https://help.autodesk.com/view/OARX/2020/ENU/?guid=GUID-235B22E0-A567-4CF6-92D3-38A2306D73F3
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– exchanging program flowcharts defined in ISO/IEC 5807 if they are well-structured and don't have 
data defined in ISO/IEC 5807; 

– describing procedure oriented algorithms. 

ISO/IEC 14568 does not specify: 

– graphical information about a chart, such as the shape, size, and location of symbols; 

– configuration information of a chart, such as its version, author, and file name; 

– information about the data used in the algorithm described by DXL, such as its structure, reading 
and writing, and declaration. 

DUBLIN CORE 

 https://dublincore.org/ 

1. DCMI 

DCMI Metadata Terms (2020-01-20) 

DCMI Metadata Terms is an up-to-date specification of all metadata terms maintained by the Dublin 
Core Metadata Initiative, including properties, vocabulary encoding schemes, syntax encoding schem-
es, and classes. 

LDCI (2017-06-28) 

LDCI (Linked Data Competency Index) is a set of topically arranged assertions of the knowledge, skills, 
and habits of mind required for professional practice in the area of Linked Data. The LDCI provides an 
overview, or map, of the Linked Data field both for independent learners who want to learn Linked Data 
methods and technology, and for professors or trainers who want to design and teach courses on the 
subject. 

Namespace Policy for DCMI (2007-07-02) 

All terms used in metadata descriptions that conform to the DCMI Abstract Model must be assigned a 
unique URI. For convenience, the term URIs that are assigned and managed by the DCMI are grouped 
into collections known as DCMI namespaces. The Namespace Policy for DCMI describes how term 
URIs are allocated by the DCMI and the policies associated with DCMI namespaces. 

2. ISO 

ISO 15836-1:2017 Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 1: 
Core elements 

ISO 15836-1 establishes 15 core metadata elements for cross-domain resource description. These 
terms are part of a larger set of metadata vocabularies maintained by the Dublin Core Metadata Initiati-
ve. Properties in the /terms/ namespace are included in ISO 15836-2. ISO 15836-1 does not limit what 

https://dublincore.org/
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might be a resource. ISO 15836-1 does not provide implementation guidelines. However, the elements 
are typically used in the context of an application profile which constrains or specifies their use in 
accordance with local or community-based requirements and policies. 

ISO 15836-2:2019 Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 2: 
DCMI Properties and classes 

ISO 15836-2 establishes a vocabulary for cross-domain resource description, known as DCMI Metadata 
Terms (Dublin Core metadata terms), which are available at: https://purl.org/dc/terms/. The “the /terms/ 
namespace”, all of the properties and classes in the main namespace of DCMI Metadata Terms, are 
published in the DCMI Recommendation document "DCMI Metadata Terms" of 2012 (DCMI-TERMS 
and Annex A). As explained in Annex B, these properties and classes can be identified by URIs for use 
in linked data. 

NOTE The 15 terms of the original Dublin Core Metadata Element Set, as defined in "the /elements/1.1/ 
namespace" (https://purl.org/dc/elements/1.1/), are also documented in the DCMI Recommendation 
"DCMI Metadata Terms" and in ISO 15836-1. 

ISO 15836-2 does not contain the supporting terms from "DCMI Metadata Terms" specification: 

– terms from the /elements/1.1/ namespace (included in ISO 15836-1); 

– vocabulary encoding schemes; 

– syntax encoding schemes; 

– DCMI Type vocabulary; 

– terms related to the DCMI Abstract Model. 

ISO 15836-1 and -2 include the 15 so-called core terms, but in ISO 15836-1 they are from the /elemen-
ts/1.1/ namespace, and in ISO 15836-2 from the /terms/ namespace. In the latter, the terms have 
narrower semantics due to formal domain and range specifications. ISO 15836-2 does not limit what 
might be a resource. ISO 15836-2 does not provide specific implementation guidelines. The properties 
and classes are typically used in the context of an application profile, which constrains or specifies their 
use in accordance with local or community-based requirements and policies. 

E-PORTFOLIO 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 20013:2020 Information technology for learning, education and training — Reference 
framework of e-Portfolio information 

ISO/IEC 20013 specifies a reference framework of e-Portfolio implementation that can be used to inform 
and support development of ITLET (IT Learning, Education, Training) systems that meet the requireme-
nts of learners, instructors, e-learning service providers and others in contexts such as K-12 education, 
higher education, training and personal development. E-Portfolios have been deployed in many contexts 
that span educational, employment, artistic and social contexts. Individuals have new opportunities to 
accumulate, manage and share their credentials digitally, for example (using badges, micro-credentials. 

https://purl.org/dc/terms/
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These digital items can be included in and shared by individuals using e-Portfolios. A key characteristic 
of these digital artefacts can be verification of the credential by a third party. The reference framework 
identifies content and functional components that support e-Portfolio systems, for example to import, 
export and aggregate data. It addresses interoperability issues required for data exchange between 
these components and among the various categories. It 

– provides an e-Portfolio reference framework, 

– provides descriptions of e-Portfolios in terms of components, content or functional, categories, 
elements and items, 

– identifies commonalities of current implementations of e-Portfolios, and 

– represents the needs of stakeholders, for example learners, instructors. 

ISO/IEC 20013 does not cover: 

– in-depth technical review of issues related to adaptability to culture, language, and human functions; 

– security techniques related to the protection of privacy information; 

– authentication of the identity of an IT or ITLET system user; 

– how e-Portfolios might integrate with ITLET systems; 

– specific requirements of e-Portfolios or e-Portfolio systems to meet jurisdictional domain require-
ments. 

E-TEXTBOOK 

 ISO/IEC 23127-1 Information technology - Learning, education, and training - Metadata for facilitators of online learning - Part 1: 
Framework 

 SCORM 

 EPUB 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 18120:2016 Information technology — Learning, education, and training — Requirements 
for e-textbooks in education 

ISO/IEC TR 18120 makes recommendations that are intended to build consensus on which International 
Standards for e-textbooks can be developed. It is a follow up to the collection of inputs from interested 
parties and aims to 

– review the current state of the e-textbook market; 

– summarize LET (Learning, Education, Training) requirements for e-textbooks based on use cases 
and survey of interested parties; 
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– review existing data standards that are referenced by potential e-textbook standards; 

– describe key terms and concepts that underpin any further discussion on e-textbook standards; 

– propose a set of functionalities that will be required for e-textbook reader software; 

– make recommendations for any modification to existing data standards; 

– make recommendations for any new data standards that might be needed. 

EAN/UPC 

 https://www.gs1.org/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15420:2009 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— EAN/UPC bar code symbology specification 

ISO/IEC 15420 specifies the requirements for the bar code symbology known as EAN/UPC. It specifies 
EAN/UPC symbology characteristics, data character encodation, dimensions, tolerances, decoding al-
gorithms and parameters to be defined by applications. It specifies the Symbology Identifier prefix strings 
for EAN/UPC symbols. Data content and the rules governing the use of this symbology are outside the 
scope of ISO/IEC 15420; they are defined in the GS1 General Specifications. 

EBDIF 

 BDIF 

 BioAPI 

 CBEFF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 39794-1:2019 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 1: Framework 

ISO/IEC 39794-1 specifies: 

– rules and guidelines for defining extensible biometric data interchange formats that are extensible 
without invalidating previous data structures; 

– the meaning of common data elements for use in extensible biometric data interchange formats; 

– common data structures for tagged binary data formats based on an extensible specification in 
ASN.1; 

– common data structures for textual data formats based on an XML schema definition; 

https://www.gs1.org/
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– conformance testing concepts and methodologies for testing the syntactic conformance of biometric 
data blocks. 

ISO/IEC 39794-4:2019 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 4: Finger image data 

ISO/IEC 39794-4 specifies: 

– generic extensible data interchange formats for the representation of friction ridge image data: a 
tagged binary data format based on an extensible specification in ASN.1 and a textual data format 
based on an XML schema definition that are both capable of holding the same information; 

– examples of data record contents; 

– application specific requirements, recommendations, and best practices in data acquisition; 

– conformance test assertions and conformance test procedures applicable to this document. 

ISO/IEC 39794-5:2019 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 5: Face image data 

ISO/IEC 39794-5 specifies: 

– generic extensible data interchange formats for the representation of face image data; a tagged 
binary data format based on an extensible specification in ASN.1 and a textual data format based 
on an XML schema definition that are both capable of holding the same information; 

– examples of data record contents; 

– application specific requirements, recommendations, and best practices in data acquisition; 

– conformance test assertions and conformance test procedures applicable to this document. 

ISO/IEC 39794-6:2021 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 6: Iris image data 

ISO/IEC 39794-6 specifies: 

– generic extensible data interchange formats for the representation of iris image data: a tagged binary 
data format based on an extensible specification in ASN.1 and a textual data format based on an 
XML schema definition that are both capable of holding the same information; 

– examples of data record contents; 

– application specific requirements, recommendations, and best practices in data acquisition; 

– conformance test assertions and conformance test procedures applicable to ISO/IEC 39794-6. 

The iris image information is stored as 

– an array of intensity values optionally compressed with ISO/IEC 15948 or ISO/IEC 15444-1, or 
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– an array of intensity values optionally compressed with ISO/IEC 15948 or ISO/IEC 15444-1 that can 
be cropped around the iris, with the iris at the center, and which can incorporate region-of-interest 
masking of non-iris regions. 

ISO/IEC 39794-6 also specifies elements of conformance testing methodology, test assertions, and test 
procedures, as applicable to ISO/IEC 39794-6. It establishes: 

– test assertions pertaining to the structure of the iris image data format; 

– test assertions pertaining to internal consistency by checking the types of values that may be con-
tained within each field; 

– semantic test assertions. 

The conformance testing methodology specified in ISO/IEC 39794-6 does not establish: 

– tests of other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products, for 
example, acceptance, performance, robustness, security; 

– tests of conformance of systems that do not produce data records conforming to the requirements 
of ISO/IEC 39794-6. 

ISO/IEC 39794-6 does not establish: 

– requirements on the optical specifications of cameras; 

– requirements on photometric properties of iris images; 

– requirements on enrolment processes, workflow and use of iris equipment. 

ISO/IEC 39794-9:2021 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 9: Vascular image data 

ISO/IEC 39794-9 specifies: 

– Generic extensible data interchange formats for the representation of vascular image data: a tagged 
binary data format based on an extensible specification in ASN.1 and a textual data format based 
on an XML schema definition that are both capable of holding the same information. 

– Examples of data record contents. 

– Application specific requirements, recommendations, and best practices in data acquisition. 

– Conformance test assertions and conformance test procedures applicable to ISO/IEC 39794-9. 

ISO/IEC 39794-16:2021 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 16: Full body image data 

ISO/IEC 39794-16 is intended to provide a generic extensible full body image data format for biometric 
recognition applications requiring exchange of human full body image data. Typical applications are: 
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– Automated body biometric verification and identification of an unknown individual or cadaver (one-
to-one as well as one-to-many comparison). 

– Support for human verification of identity by comparison of individuals against full body images. 

– Support for human examination of full body images with sufficient resolution to allow a human exami-
ner to verify identity or identify a living individual or a cadaver. 

ISO/IEC 39794-16 ensures that full human body images and image sequence data generated by video 
surveillance and other similar systems are suitable for identification and verification. 

The structure of the data format in ISO/IEC 39794-16 is compatible with ISO/IEC 39794-5. In addition 
to the data format, ISO/IEC 39794-16 specifies application-specific profiles including scene constraints, 
photographic properties and digital image attributes, for example, image spatial sampling rate, image 
size. These application profiles are contained in a series of annexes. The 3D encoding types "3D point 
map" and "range image" are not supported by ISO/IEC 39794-16. 

ISO/IEC 39794-17:2021 Information technology — Extensible biometric data interchange formats — 
Part 17: Gait image sequence data 

ISO/IEC 39794-17 specifies examples of application-specific requirements, recommendations and best 
practices in data acquisition applicable to gait image sequence data. Its typical applications include: 

– Support for human examination of high-resolution video and still images. 

– Support for human biometric verification and identification based on video and still images. 

– Automated gait image sequence verification and identification. 

ISO/IEC 39794-17 ensures that image sequences are suitable for human identification and human 
verification generated by video surveillance and other similar systems. The following topics are not 
covered: 

– Definitions for facial and, or full body image related biometric profiles, which are fully covered in 
ISO/IEC 39794-5 and ISO/IEC 39794-16 respectively. 

– Security aspects like digital image sequence electronic signature, PAD (Presentation Attack Detec-
tion) and morphing prevention. 

EBML 

 Matroska 

1. IETF 

RFC 8794 Extensible Binary Meta Language 

RFC 8794 defines EBML (Extensible Binary Meta Language) format as a binary container format desig-
ned for audio/video storage. EBML is designed as a binary equivalent to XML and uses a storage-
efficient approach to build nested Elements with identifiers, lengths, and values.  Similar to how an XML 
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Schema defines the structure and semantics of an XML Document, RFC 8794 defines how EBML Sche-
mas are created to convey the semantics of an EBML Document. 

EBUCORE 

 https://tech.ebu.ch/MetadataEbuCore 

1. EBU 

Tech 3293 v. 1.10 (April 2020) EBU Core metadata set (EBUCore) specification 

The EBUCore set of metadata defined in Tech 3293 has been identified as being the minimum informa-
tion needed to describe radio and television content. It addresses the creation, management, and pres-
ervation of audiovisual material. EBUCore facilitates program exchanges between broadcasters or bet-
ween production facilities in distributed and cloud environments. Beyond production, EBUCore can be 
used to describe content for distribution: broadcast, broadband Internet, mobile or hybrid delivery. EBU
Core is also the default set of technical and descriptive metadata used by FIMS (Framework of Inter-
operable Media Services). 

The core set of metadata presented in EBUCore is the Dublin Core for media. The Dublin Core is being 
used as a core metadata set by librarians and museums in cultural heritage projects. The EBUCore is 
recommended when describing and providing access to audiovisual content and is not limited to arch-
ives. EBUCore takes into account latest developments in the Semantic Web and Linked Open Data 
communities. EBUCore is available as an RDF ontology entirely compatible with the W3C Media Annot-
ation Working Group ontology, which model is common and based on the EBU Class Conceptual Data 
Model (EBU Tech3351). 

EBXML 

 http://www.ebxml.org/ 

 http://ebxml.xml.org/ 

 https://www.oasis-open.org/ 

 XBRL 

1. ISO 

ISO 15000-1:2021 Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) — Part 1: Messaging 
service core specification 

ISO 15000-1 provides a communication-protocol neutral method for exchanging electronic business 
messages. It defines specific enveloping constructs supporting reliable, secure delivery of business 
information. Furthermore, this document defines a flexible enveloping technique, permitting messages 
to contain payloads of any format type. It specifies: 

– Messaging model 

– Message pulling and partitioning 

https://tech.ebu.ch/MetadataEbuCore
http://www.ebxml.org/
http://ebxml.xml.org/
https://www.oasis-open.org/
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– Processing modes 

– Message packaging 

– Error handling 

– Security module 

– Reliable messaging module 

ISO 15000-1 is applicable to all types of organizations that exchange documents or data electronically 
using messaging, for example, commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizati-
ons. 

ISO 15000-2:2021 Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) — Part 2: Applicability 
Statement (AS) profile of ebXML messaging service 

ISO 15000-2 describes the AS4 Profile, which provides a subset of the functionality of ISO 15000-1, 
along with implementation guidelines based on the "just-enough" design principles and electronic data 
interchange functional requirements to trim down ISO 15000-1 into a more simplified specification for 
web services business-to-business messaging. It specifies: 

– three conformance profiles of ISO 15000-1; 

– a number of AS4 additional features; 

– complementary requirements for the AS4 multi-hop profile; 

– AS4 usage profile of ISO 15000-1; 

– definitions of conformance. 

Annex A provides some sample messages to support implementation. Annex B provides a sample XSLT 
stylesheet to generate an AS4 receipt. ISO 15000-2 is applicable to all types of organizations that ex-
change documents or data electronically using messaging, for example, commercial enterprises, gov-
ernment agencies, not-for-profit organizations. 

ISO 15000-5:2014 Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) — Part 5: Core 
Components Specification (CCS) 

ISO 15000-5 describes and specifies CC (Core Component) solution as a methodology for developing 
a common set of semantic building blocks that represent general types of business data, and provides 
for the creation of new business vocabularies and restructuring of existing business vocabularies. It can 
be employed wherever business information is being shared or exchanged amongst and between enter-
prises, governmental agencies, and, or other organizations in an open and worldwide environment. CC 
user community consists of business and governmental users, business document modelers and busi-
ness data modelers, Business Process modelers, and application developers of different organizations 
that require interoperability of business information. This interoperability covers both interactive and 
batch exchanges of business data between applications through the use of internet and web-based 
information exchanges, as well as traditional EDI (Electronic Data Interchange) systems. ISO 15000-5 
forms the basis for standards development work of business analysts, business users and information 
technology specialists supplying the content for applications that will use a Core Component Library. 
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2. OASIS 

2.1. Technical specification 

ebXML Technical Architecture Specification v1.04 

Business Process Specification Schema v1.01 

Registry Information Model v1.0 

Registry Information Model v2.0 

Registry Services Specification v1.0 

Registry Services Specification v2.0 

EbXML Requirements Specification v1.06 

Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification v1.0 

Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification v2.0 

Message Service Specification v1.0 

Message Service Specification v2.0 

2.2. Technical report 

Business Process and Business Information Analysis Overview v1.0 

Business Process Analysis Worksheets & Guidelines v1.0 

E-Commerce Patterns v1.0 

Catalog of Common Business Processes v1.0 

Core Component Overview v1.05 

Core Component Discovery and Analysis v1.04 

Context and Re-Usability of Core Components v1.04 

Guide to the Core Components Dictionary v1.04 

Naming Convention for Core Components v1.04 

Document Assembly and Context Rules v1.04 

Catalogue of Context Drivers v1.04 

Core Component Dictionary v1.04 
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Core Component Structure v1.04 

Technical Architecture Risk Assessment v1.0 

ECMA-94 

 ISO/IEC 8859 (8-bit single-byte coded graphic character sets) 

ECMA-94 (2nd edition, June 1986) 8-bit single-byte coded graphic character sets – Latin alphabets 
No. 1 to No. 4 

ECMA-94 är ekvivalent med ISO/IEC 8859-1, -2, -3,-4. 

ECMA-144 

 ISO/IEC 8859 (8-bit single-byte coded graphic character sets) 

ECMA-144 (3rd Edition - December 2000) 8-Bit Single-Byte Coded Graphic Character sets: Latin 
Alphabet No. 6 

ECMA-144 är ekvivalent med ISO/IEC 8859-10. 

ECMASCRIPT 

1. ECMA 

ECMA-262 ECMAScript® 2020 Language Specification 

EXMA-262 defines the ECMAScript 2020 general-purpose programming language. It is best known as 
the language embedded in web browsers but has also been widely adopted for server and embedded 
applications. ECMAScript is based on several originating technologies, the most well-known being 
JavaScript (Netscape) and JScript (Microsoft). 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 22275:2018 Information technology — Programming languages, their environments, and 
system software interfaces — ECMAScript® Specification Suite 

ISO/IEC 22275 defines the ECMAScript Specification Suite containing the ECMAScript programming 
language and its required and optional built-in libraries. It defines all the necessary components, both 
normative and informative, that is needed to implement this suite of standards. This suite does not cha-
nge if one or more components are updated by a new standard edition. The Suite changes only when 
new components are added and, or old components are removed from it. 

ECN 

 ASN.1 
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8825-3:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 3: Specification of 
Encoding Control Notation (ECN) 

ISO/IEC 8825-3 defines a notation for specifying encodings of ASN.1 types or of parts of types. It pro-
vides several mechanisms for such specification, including: 

– direct specification of the encoding using standardized notation; 

– specification of the encoding by reference to standardized encoding rules; 

– specification of the encoding of an ASN.1 type by reference to an encoding structure; 

– specification of the encoding using non-ECN notation. 

ISO/IEC 8825-3 also provides the means to link the specification of encodings to the type definitions to 
which they are to be applied. ECN does not currently provide any support for specifications using the 
OID internationalized resource identifier type or the relative OID internationalized resource identifier 
type, and these are not referred to further. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.692 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: 
Specification of Encoding Control Notation (ECN) 

ITU-T X.692 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-3. 

EDCS 

 https://www.sedris.org/ 

 SEDRIS 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18025:2014 Information technology — Environmental Data Coding Specification (EDCS) 

ISO/IEC 18025 provides mechanisms to specify unambiguously objects used to model environmental 
concepts. To accomplish this, a collection of nine EDCS dictionaries of environmental concepts are 
specified: 

– classifications: specify the type of environmental objects; 

– attributes: specify the state of environmental objects; 

– attribute value characteristics: specify information concerning the values of attributes; 

– attribute enumerates: specify the allowable values for the state of an enumerated attribute; 

https://www.sedris.org/
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– units: specify quantitative measures of the state of some environmental objects; 

– unit scales: allow a wide range of numerical values to be stated; 

– unit equivalence classes: specify sets of units that are mutually comparable; 

– organizational schemas: useful for locating classifications and attributes sharing a common context; 

– groups: into which concepts sharing a common context are collected. 

A functional interface is also specified. As denoting and encoding a concept requires a standard way of 
identifying the concept, ISO/IEC 18025 specifies labels and codes in the dictionaries, and environmental 
phenomena in categories that include, but are not limited to, the following: 

– abstract concepts, for example, absolute latitude accuracy, geodetic azimuth; 

– airborne particulates and aerosols, for example, cloud, dust, fog, snow; 

– animals, for example, civilian, fish, human, whale pod; 

– atmosphere and atmospheric conditions, for example, air temperature, humidity, rain rate, sensible 
and latent heat, wind speed and direction; 

– bathymetric physiography, for example, bar, channel, continental shelf, guyot, reef, seamount, wa-
terbody floor region; 

– electromagnetic and acoustic phenomena, for example, acoustic noise, frequency, polarization, 
sound speed profile, surface reflectivity; 

– equipment, for example, aircraft, spacecraft, tent, train, vessel; 

– extraterrestrial phenomena, for example, asteroid, comet, planet; 

– hydrology, for example, lake, rapids, river, swamp; 

– ice, for example, iceberg, ice field, ice peak, ice shelf, glacier; 

– man-made structures and their interiors, for example, bridge, building, hallway, road, room, tower; 

– ocean and littoral surface phenomena, for example, beach profile, current, surf, tide, wave; 

– ocean floor, for example, coral, rock, sand; 

– oceanographic conditions, for example, luminescence, salinity, specific gravity, turbidity, water 
current speed; 

– physiography, for example, cliff, gorge, island, mountain, reef, strait, valley region; 

– space, for example, charged particle species, ionospheric scintillation, magnetic field, particle den-
sity, solar flares; 

– surface materials, for example, concrete, metal, paint, soil; 
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– vegetation, for example, crop land, forest, grass land, kelp bed, tree. 

ISO/IEC 18041-4:2016 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Environmental Data Coding Specification (EDCS) language 
bindings — Part 4: C 

ISO/IEC 18041-4 specifies the binding of the API defined in ISO/IEC 18025 to the C programming langu-
age. 

EDIFACT 

 MHS 

1. ISO 9735 

ISO 9735:1988 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) — 
Application level syntax rules 

ISO 9735 specifies syntax rules for the preparation of messages to be interchanged between partners 
in the fields of administration, commerce and transport. 

ISO 9735-1:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 1: 
Syntax rules common to all parts 

ISO 9735-1 specifies common syntax rules for the formatting of batch and interactive messages to be 
interchanged between computer application systems. It includes the terms and definitions for all parts 
of ISO 9735. 

ISO 9735-2:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 2: 
Syntax rules specific to batch EDI 

ISO 9735-2 specifies syntax rules specifically for the formatting of batch messages to be interchanged 
between computer application systems. ISO 9735-8 covers transfer of packages in a batch environment. 

ISO 9735-3:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 3: 
Syntax rules specific to interactive EDI 

ISO 9735-3 specifies syntax rules specifically for the transfer of interactive messages to be interchanged 
between computer application systems. ISO 9735-8 covers transfer of packages in an interactive envi-
ronment. 

ISO 9735-4:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 4: 
Syntax and service report message for batch EDI (message type — CONTRL) 

ISO 9735-4 defines the syntax and service report message for batch EDI, CONTRL. 
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ISO 9735-5:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 5: 
Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin) 

 ISO/IEC 13888 (Non-repudiation) 

 OSI 

ISO 9735-5 specifies syntax rules for EDIFACT security. It provides a method to address message-
package level, group level and interchange level security for authenticity, integrity and non-repudiation 
of origin, in accordance with established security mechanisms. 

ISO 9735-6:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 6: 
Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK) 

ISO 9735-6 for EDIFACT security defines the secure authentication and acknowledgement message 
AUTACK. 

ISO 9735-7:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 7: 
Security rules for batch EDI (confidentiality) 

ISO 9735-7 for batch EDIFACT security addresses message-package level, group level and interchange 
level security for confidentiality in accordance with established security mechanisms. 

ISO 9735-8:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 8: 
Associated data in EDI 

ISO 9735-8 specifies syntax rules for associated data in EDI to be interchanged between computer 
application systems. This provides a method to transfer data which cannot be carried by means of either 
a batch or interactive EDIFACT message. The data may be created by other applications, and is referred 
to in this part as associated data, for example, STEP, CAD. 

ISO 9735-9:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 9: 
Security key and certificate management message (message type- KEYMAN) 

ISO 9735-9 for batch EDIFACT security defines the security key and certificate management message 
KEYMAN. 

ISO 9735-10:2014 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) 
— Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 2) — Part 10: 
Syntax service directories 

ISO 9735-10 specifies the syntax service directories of all parts of ISO 9735. 

ISO/TS 20625:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport 
(EDIFACT) — Rules for generation of XML scheme files (XSD) on the basis of EDI(FACT) 
implementation guidelines 
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ISO/TS 20625 describes the rules for the derivation of XML schemas from EDI MIGs providing a sound 
method of representing semantic facts. It describes how to derive XML from UN/EDIFACT MIGs. In 
principle, the rules are equally applicable to other EDI standards. It does not apply to DTDs. 

ELF 

 https://refspecs.linuxfoundation.org/ 

1. SCO 

System V Application Binary Interface Edition 4.1 

The System V ABI (Application Binary Interface) defines a system interface for compiled application 
programs and a minimal environment for support of installation scripts. Its purpose is to document a 
standard binary interface for application programs on systems that implement an operating system that 
complies with the X/Open Common Application Environment Specification, Issue 4.2 and the System V 
Interface Definition, Fourth Edition. 

The ABI defines a binary interface for application programs that are compiled and packaged for System 
V implementations on many different hardware architectures. Since a binary specification must include 
information specific to the computer processor architecture for which it is intended, it is not possible for 
a single document to specify the interface for all possible System V implementations. Therefore, the 
System V ABI is a family of specifications, rather than a single one. 

The System V ABI is composed of two basic parts: A generic part of the specification describes those 
parts of the interface that remain constant across all hardware implementations of System V, and a 
processor-specific part of the specification describes the parts of the specification that are specific to a 
particular processor architecture. Together, the gABI (generic ABI) and the processor-specific supple-
ment for a single hardware architecture provide a complete interface specification for compiled applic-
ation programs on systems that share a common hardware architecture. 

System V Application Binary Interface – DRAFT – 24 April 2001 

Uppdaterar kapitlen 4 och 5 i System V Application Binary Interface Edition 4.1. 

2. TIS COMMITTEE 

Tool Interface Standard (TIS) Executable and Linking Format (ELF) Specification Version 1.2 (May 
1995) 

ELF was originally developed and published by USL (UNIX System Laboratories) as part of the ABI 
(Application Binary Interface). The TIS (Tool Interface Standards) committee has selected the evolving 
ELF standard as a portable object file format that works on 32-bit Intel Architecture environments for a 
variety of operating systems. The ELF standard is intended to streamline software development by prov-
iding developers with a set of binary interface definitions that extend across multiple operating environ-
ments.  This should reduce the number of different interface implementations, thereby reducing the need 
for recoding and recompiling code. 

https://refspecs.linuxfoundation.org/
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EML 

EML kan avse Election Markup Language, eller en filändelse för meddelanden i formatet IMF, van-
ligtvis benämnd ”e-post”. 

1. ELECTION MARKUP LANGUAGE 

1.1. OASIS 

Committee Specification 01 (27 October 2011) Election Markup Language (EML) Specification 
Version 7.0 

EML is a set of data and message definitions described as XML schemas along with a dictionary of core 
terms and structures that enable predictable and consistent foundation mechanisms. The messages 
that form EML are intended for transfer between systems. It is not intended that all aspects of an election 
system will have a corresponding schema. EML is flexible enough to be used for elections and referen-
dums that are primarily paper-based or that are fully e-enabled. At present EML includes specifications 
for: 

– Candidate Nomination, Response to Nomination and Approved Candidate Lists. 

– Referendum Options Nomination, Response to Nomination and Approved Options Lists. 

– Voter Registration information, including eligible voter lists. 

– Various communications between voters and election officials, for example, polling information, 
election notices, district boundaries, polling places, facilities and services provided, eligibility, blank 
ballot forms. 

– Ballot information, for example, races, contests, issues, candidates. 

– Voter Authentication 

– Vote Casting and Vote Confirmation 

– Election counts, statistics and results. 

– Audit information pertinent to some of the other defined data and interfaces. 

The EML specification and its accompanying set of schemas and other artifacts do not claim to satisfy 
the final requirements of any and all registration or election systems. The specification represents our 
best current efforts, knowledge and experience with election systems since 2001. It is incumbent on the 
users of EML to identify any requirement gaps, mistakes, inconsistencies or missing data and to propose 
corrections or enhancements to the OASIS Election and Voter Services Technical Committee. 

EPS 

 XMP 
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1. ADOBE 

Adobe Developer Support (1 May 1992) Encapsulated PostScript File Format Specification Version 
3.0 

An EPS (Encapsulated PostScript) file is a PostScript language program describing the appearance of 
a single page. Typically, the purpose of the EPS file is to be included, or “encapsulated,” in another 
PostScript language page description. The EPS file can contain any combination of text, graphics, and 
images, and it is the same as any other PostScript language page description with only a few restrictions. 

EPUB 

 http://idpf.org/ 

 DRM [ISO/IEC TS 23078-2, -3] 

 W3C Working Group Note (29 June 2021) EPUB Accessibility – EU Accessibility Act Mapping169 

 E-textbook 

1. IDPF 

IDPF Recommended Specification (5 January 2017) EPUB Accessibility 1.0 Conformance and 
Discovery Requirements for EPUB Publications 

The specification EPUB Accessibility addresses two key needs in the EPUB® ecosystem: 

– Evaluation and certification of accessible EPUB Publications 

– Discovery of the accessible qualities of EPUB Publications 

Although it has always been possible to create EPUB Publications with a high degree of accessibility, 
EPUB Accessibility sets formal requirements to meet to certify content as accessible. These require-
ments provide Authors a clear set of guidelines to evaluate their content against, and allow certification 
of quality. 

The inclusion of accessibility metadata, on the other hand, facilitates informed decisions about the usa-
bility of an EPUB Publication. Consumers can review the qualities of the content and decide whether an 
EPUB Publication is appropriate for their needs, regardless of whether it meets the bar of being certified 
broadly accessible. 

EPUB Accessibility defines three categories of compliance for EPUB Publications: 

– Discoverable: an EPUB Publication that meets the discovery metadata requirements of this specifi-
cation but does not meet the accessibility requirements. Conformance is defined in Discoverable 
EPUB Publications. 

– Accessible: an EPUB Publication that meets all discovery, [WCAG 2.0] and EPUB accessibility re-
quirements. Conformance is defined in Accessible EPUB Publications. 

                                                
169  https://www.w3.org/TR/2021/NOTE-epub-a11y-eaa-mapping-20210629/ (20210703) 

http://idpf.org/
https://www.w3.org/TR/2021/NOTE-epub-a11y-eaa-mapping-20210629/
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– Optimized: an EPUB Publication that meets the discovery requirements for Optimizations. Confor-
mance is defined in Optimized EPUB Publications. 

EPUB Accessibility does not target a single version of EPUB. It is designed to be applicable to EPUB 
Publications that conform to any version or profile, including future versions of the standard. Ideally, 
EPUB Accessibility will be instructive in evaluating any digital publication built on Open Web technolo-
gies, although ensuring such application is outside the scope of this specification. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 23736-1:2020 Information technology — Digital publishing — EPUB 3.0.1 — Part 1: Overview 

ISO/IEC 23736-1, equivalent to EPUB 3.0.1, is a distribution and interchange format standard for digital 
publications and documents. EPUB defines a means of representing, packaging and encoding structur-
ed and semantically enhanced Web content — including HTML5, CSS, SVG and other resources — for 
distribution in a single-file format. EPUB 3, the third major release of the standard, consists of a set of 
four specifications, each defining an important component of an overall EPUB Publication: 

– EPUB Publications 3.0.1, which defines the semantics and overarching conformance requirements 
for each Rendition of an EPUB Publication. 

– EPUB Content Documents 3.0.1, which defines profiles of XHTML, SVG and CSS for use in the 
context of EPUB Publications. 

– EPUB OCF (Open Container Format) 3.0.1, which defines a file format and processing model for 
encapsulating a set of related resources into a single-file Zip EPUB Container. 

– EPUB Media Overlays 3.0.1, which defines a format and a processing model for synchronization of 
text and audio. 

ISO/IEC 23736-2:2020 Information technology — Digital publishing — EPUB 3.0.1 — Part 2: 
Publications 

ISO/IEC 23736-2, equivalent to EPUB Publications 3.0.1, defines semantics and conformance require-
ments for EPUB Publications, including the format of the Package Document that describes each Rendi-
tion of the content and rules for how this document and other Publication Resources are associated to 
create a conforming EPUB Publication.  

ISO/IEC 23736-3:2020 Information technology — Digital publishing — EPUB 3.0.1 — Part 3: Content 
documents 

ISO/IEC 23736-3, equivalent to EPUB Content Documents 3.0.1, defines profiles of HTML5, SVG, and 
CSS for use in the context of EPUB Publications. 

ISO/IEC 23736-4:2020 Information technology — Digital publishing — EPUB 3.0.1 — Part 4: Open 
container format 

ISO/IEC 23736-4, equivalent to EPUB Open Container Format (OCF) 3.0.1, defines a file format and 
processing model for encapsulating the set of related resources that comprise an EPUB Publication into 
a single-file Zip container. OCF is the required container technology for EPUB Publications. OCF may 
play a role in the following workflows: 
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– During the preparation steps in producing an EPUB Publication, OCF may be used as the container 
format when exchanging an in-progress EPUB Publication between different individuals and, or diff-
erent organizations. 

– When providing an EPUB Publication from publisher or conversion house to the distribution or sales 
channel, OCF is the recommended container format to be used as the transport format. 

– When delivering the final EPUB Publication to an EPUB Reading System or User, OCF is the requir-
ed format for the container that holds all of the assets that make up the EPUB Publication. 

The OCF specification defines the rules for structuring the file collection in an "abstract container". It 
also defines the rules for the representation of this abstract container within a ZIP archive; the "physical 
container". The rules for ZIP physical containers build upon the ZIP technologies used by ODF (Open 
Document Format). OCF also defines a standard method for obfuscating embedded resources, such as 
fonts, for those EPUB Publications that require this functionality. 

ISO/IEC 23736-5:2020 Information technology — Digital publishing — EPUB 3.0.1 — Part 5: Media 
overlays 

ISO/IEC 23736-5, equivalent to EPUB Media Overlays 3.0.1, defines a usage of SMIL (Synchronized 
Multimedia Integration Language), the Package Document, the EPUB Style Sheet, and the EPUB Con-
tent Document for representation of audio synchronized with the EPUB Content Document. 

ISO/IEC 23736-6:2020 Information technology — Digital publishing — EPUB 3.0.1 — Part 6: Canonical 
fragment identifiers 

ISO/IEC 23736-6, equivalent to EPUB Canonical Fragment Identifier (epubcfi), defines a standardized 
method for referencing arbitrary content within an EPUB Publication through the use of fragment identifi-
ers. The Web has proven that the concept of hyperlinking is tremendously powerful, but EPUB Publica-
tions have been denied much of the benefit that hyperlinking makes possible because of the lack of a 
standardized scheme to link into them. Although proprietary schemes have been developed and imple-
mented for individual Reading Systems, without a commonly-understood syntax there has been no way 
to achieve cross-platform interoperability. The functionality that can see significant benefit from breaking 
down this barrier, however, is varied: from reading location maintenance to annotation attachment to 
navigation, the ability to point into any Publication opens a whole new dimension not previously available 
to developers and Authors. ISO/IEC 23736-6 attempts to rectify this situation by defining an arbitrary 
structural reference that can uniquely identify any location, or simple range of locations, in an EPUB 
Publication: the EPUB CFI. The following considerations have strongly influenced the design and scope 
of this scheme: 

– The mechanism used to reference content should be interoperable: references to a reading position 
created by one Reading System should be usable by another. 

– Document references to EPUB content should be enabled in the same way that existing hyperlinks 
enable references throughout the Web. 

– Each location in an EPUB file should be able to be identified without the need to modify the docume-
nt. 

– All fragment identifiers that reference the same logical location should be equal when compared. 
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– Comparison operations, including tests for sorting and comparison, should be able to be performed 
without accessing the referenced files. 

– Simple manipulations should be possible without access to the original files, for example, given a 
reference deep in a file, it should be possible to generate a reference to the start of the file. 

– Identifier resolution should be reasonably efficient, for example, processing of the first chapter is not 
necessary to resolve a fragment identifier that points to the last chapter. 

– References should be able to recover their target locations through parser variations and document 
revisions. 

– Expression of simple, contiguous ranges should be supported. 

– An extensible mechanism to accommodate future reference recovery heuristics should be provided. 
In the case of both Standard EPUB CFIs and Intra-Publication EPUB CFI, ISO/IEC 23736-6 confor-
ms with the guidelines expressed by W3C in Section 6. Best Practices for Fragid Structures. 

In other words, the use of a fragment identifier syntax does not overlap with existing schemes in the 
context of the aforementioned media types' suffix registrations, that is "-xml" and "zip", by both standards  

– CFI URIs, for example, "book.epub#epubcfi(?)", referred media type "application/epub+zip", and 

– intra-publication CFI URIs, for example, "package.opf#epubcfi(?)", referred media type "application/
oebps-package+xml". 

ISO/IEC 23761:2021 Digital publishing — EPUB accessibility — Conformance and discoverability 
requirements for EPUB publications 

ISO/IEC 23761 specifies content conformance requirements for verifying the accessibility of EPUB pub-
lications. It also specifies accessibility metadata requirements for the discoverability of EPUB publica-
tions. 

ISO/IEC TS 22424-1:2020 Digital publishing — EPUB3 preservation — Part 1: Principles 

ISO/IEC TS 22424 supports long-term preservation of EPUB publications via a dual strategy. ISO/IEC 
TS 22424-1 considers EPUB features from a long-term preservation point of view. Some EPUB features 
are forbidden and some others required, depending on how they relate to a long-term preservation. 
EPUB publications constructed according to these guidelines are suitable for preservation. ISO/IEC TS 
22424-2 makes EPUB compliant with OAIS (Open Archival Information System) and current practices 
of OAIS archives. 

ISO/IEC TS 22424-2:2020 Digital publishing — EPUB3 preservation — Part 2: Metadata requirements 

ISO/IEC TS 22424 supports long-term preservation of EPUB publications via a dual strategy. ISO/IEC 
TS 22424-2 makes EPUB compliant with current practices of OAIS (Open Archival Information Systems) 
archives and technical requirements of repository systems. The former tend to rely on OAIS in their 
operations; the latter prefer to ingest electronic documents only in containers conforming to standards 
such as METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). ISO/IEC TS 22424-1 considers EPUB 
features from a long-term preservation point of view. 
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ISO/IEC TS 30135-1:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 1: EPUB3 
Overview 

Det saknas en beskrivning av ISO/IEC TS 30135-1 till -4. Det finns en beskrivning av ISO/IEC TS 30135-
5 till -7, varav beskrivningarna av del 5 och 6 verkar vara detsamma som ISO/IEC 23736-5 och -6, med 
skillnaden att hänvisningar sker till EBUP 3.0 och inte 3.0.1. 

ISO/IEC TS 30135-2:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 2: 
Publications 

ISO/IEC TS 30135-3:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 3: Content 
Documents 

ISO/IEC TS 30135-4:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 4: Open 
Container Format 

ISO/IEC TS 30135-5:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 5: Media 
Overlay 

ISO/IEC TS 30135-6:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 6: EPUB 
Canonical Fragment Identifier 

ISO/IEC TS 30135-7:2014 Information technology — Digital publishing — EPUB3 — Part 7: EPUB3 
Fixed-Layout Documents 

EPUB documents, unlike print books or PDF files, are designed to change. The content flows, or reflows, 
to fit the screen and to fit the needs of the reader. The EPUB 3.0 Specification says that "content presen-
tation should adapt to the user rather than the user having to adapt to a particular representation of 
content." But this principle doesn't work for all types of documents. Sometimes content and design are 
so intertwined they cannot be separated. Any change in appearance risks changing the meaning, or 
losing all meaning. Fixedlayout documents give content creators greater control over presentation, when 
a reflowable EPUB is not suitable for the content. ISO/IEC TS 30135-7, equivalent to EPUB 3 Fixed-
Layout Documents, defines a set of metadata properties to allow declarative expression of intended 
rendering behaviors of fixed-layout documents in the context of EPUB 3. It also defines mechanisms to 
express the intended rendering dimensions of fixed-layout XHTML and SVG content, as well as bitmap 
images. 

3. W3C 

Final Community Group Specification (08 May 2019) EPUB 3.2 

EPUB 3 defines a distribution and interchange format for digital publications and documents. The EPUB 
format provides a means of representing, packaging and encoding structured and semantically enhan-
ced Web content — including HTML, CSS, SVG and other resources — for distribution in a single-file 
container. The EPUB 3.2 specification represents the second major revision of the standard. 

EPUB 3 has been widely adopted as the format for digital books or ebooks, and this revision continues 
to increase the format's capabilities in order to better support a wider range of publication requirements, 
including complex layouts, rich media and interactivity, and global typography features. The expectation 
is that the EPUB 3 format will be utilized for a broad range of content, including books, magazines and 
educational, professional and scientific publications. 
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EPUB 3 is modular in nature: it consists of a family of specifications that define the core features and 
functionality of the standard. The EPUB 3.2 specification represents the primary entry point to the stand-
ard; the other parts are EPUB Packages, EPUB Content Documents, EPUB Media Overlays, EPUB 
Open Container Format (OCF), EPUB Accessibility. 

Final Community Group Specification (08 May 2019) EPUB Packages 3.2 

EPUB Packages 3.2 defines semantics and conformance requirements for an EPUB Package. Each 
Package represents one Rendition of an EPUB Publication, and is defined by a Package Document that 
describes the content of the Rendition and sets the requirements for how Publication Resources are 
associated. It also defines the EPUB Navigation Document, a machine- and human-readable specializa-
tion of an EPUB Content Document that provides navigation aids such as the table of contents. 

Final Community Group Specification (08 May 2019) EPUB Content Documents 3.2 

EPUB Content Documents 3.2 defines profiles of HTML, SVG, and CSS for use in the context of EPUB 
Publications. 

Final Community Group Specification (08 May 2019) EPUB Open Container Format (OCF) 3.2 

EPUB Open Container Format (OCF) 3.2 defines a file format and processing model for encapsulating 
the set of related resources that comprise an EPUB Publication into a single-file container, the EPUB 
Container. It defines the rules for structuring the file collection in the abstract (the "abstract container") 
and the rules for the representation of this abstract container within a ZIP archive (the "ZIP container"). 
The rules for ZIP containers build upon the ZIP technologies used by ODF. OCF also defines a standard 
method for obfuscating embedded resources, such as fonts, for those EPUB Publications that require 
this functionality. 

Final Community Group Specification (08 May 2019) EPUB Media Overlays 3.2 

EPUB Media Overlays 3.2 defines a usage of SMIL3 (Synchronized Multimedia Integration Language), 
the Package Document, CSS Style Sheets, and EPUB Content Documents for representation of audio 
synchronized with the EPUB Content Document. The text and audio synchronization enabled by Media 
Overlays provides enhanced accessibility for any user who has difficulty following the text of a traditional 
book. Media Overlays also provide a continuous listening experience for readers who are unable to read 
the text for any reason, something that traditional audio embedding techniques cannot offer. They are 
even useful for purposes not traditionally considered accessibility concerns, for example, for language 
learning or reading of commercial audio books. 

Final Community Group Specification (08 May 2019) EPUB 3.2 Changes 

EPUB 3.2 Changes describes changes made in the second minor revision of the EPUB® 3 specificati-
ons, highlighting key changes and additions. 

ESEF 

 https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format 

 XBRL 

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
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1. EU-KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING C1 (EU) 2019/815 

Den europeiska enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, förkortat på engelska som ESEF (eng. 
European Single Electronic Format) är ett informationsformat fastställt i Kommissionens delegerade 
förordning C1 (EU) 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhet-
ligt elektroniskt rapporteringsformat.170 

ETSI 019 510 (SCOPING STUDY AND FRAMEWORK FOR STAN-
DARDIZATION OF LONG-TERM DATA PRESERVATION SERVIC-
ES) 

ETSI SR 019 510 V1.1.1 (2017-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Scoping study and 
framework for standardization of long-term data preservation services, including preservation of/with 
digital signatures 

ETSI SR 019 510 provides a scoping study for long-term data preservation, including preservation of, 
with digital signatures. It aims at supporting preservation services in different regulatory frameworks. 

NOTE Specifically, but not exclusively, the preservation service addressed in ETSI SR 019 510 aims at 
supporting qualified preservation service for qualified electronic signatures or seals as per Regulation 
(EU) No 910/2014. 

NOTE Specifically, but not exclusively, digital signatures in ETSI SR 019 510 cover electronic signa-
tures, advanced electronic signatures, qualified electronic signatures, electronic seals, advanced elec-
tronic seals, and qualified electronic seals as per Regulation (EU) No 910/2014. 

ETSI SR 019 510 covers two main cases: 

– The preservation of the validity status of the digital signatures and of the associated signed data, 
for example using time-stamps, Evidence Records. 

NOTE A qualified preservation service for qualified electronic signatures or seals as per Regulation 
(EU) No 910/2014 for which the status of the technical validity needs to be preserved, is covered in 
this case. This special report cannot say anything about the legal validity of a signature. 

NOTE The validity of a signature means the status of the signature that will not change over time, 
for example if a signature was valid (TOTAL_PASSED according to ETSI EN 319 102-1) or invalid 
(TOTAL_FAILED and in certain cases for INDETERMINATE according to ETSI EN 319 102-1). The 
long-term preservation of the validity status includes the preservation of the bits of (1) the documents 
being signed, and, or (2) other digital objects like certificates, for example, OCSPs, Time-Stamp 
Tokens. 

– Preservation of the integrity of bits of digital objects, whether they are signed or not, using digital 
signature techniques, for example digital signatures, time-stamp tokens, Evidence Records. 

                                                
170  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0815-20210101 (20210315) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0815-20210101
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NOTE In this case, if the main object to be preserved is a signature, it is treated in the same way as 
any other file. 

NOTE The preservation of the integrity of bits of digital object not using digital signature techniques 
is not in the scope of the present document. 

ETSI SR 019 510 also provides an inventory of existing standards and selected legal frameworks on 
the topic of preservation services. It provides as well a proposal for a framework of standards. 

ETSI 101 533 (DATA PRESERVATION SYSTEMS SECURITY) 

ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Data Preservation 
Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and Management 

ETSI TS 101 533-1 addresses the ISMS (Information Security Management System) of DPS (Data Pre-
servation Systems), by specifying Security requirements for Data Preservation Service Providers to 
abide by, when implementing and managing a DPS, in order to provide Data Preservation Services that 
are trustable and reliable from the Information Security viewpoint. TR 101 533-2 provides recommen-
dations on how to assess electronic data preservation services against the provisions specified in ETSI 
TS 101 533-1. These measures are based on provisions of ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 and TS 102 
573, enhancing them where necessary. 

ETSI TS 101 533-1 does not address specific document management related issues that are addressed 
by a number of ISO standards, such as ISO 14721, ISO 15489, ISO 23081 and, more in general, those 
dealt with by ISO/TC 46/SC11 which the reader of the present document should refer to. 

NOTE The present document and TR 101 533-2 can be referred to by various archival management 
standards and standard families as a complementary and detailed set of specifications through which a 
reliable ISMS can be implemented, managed and assessed, as regards the Data Preservation peculiari-
ties. 

ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Data Preservation 
Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors 

ETSI TR 101 533-2 addresses the assessment of the ISMS (Information Security Management System) 
of a DPS (Data Preservation System), by specifying guidelines for Assessors when reviewing and auditi-
ng a DPS. No provisions are stated on: 

– Assessors' qualification for which existing documentation provides specification of an exhaustive 
set of provisions; for this purpose, ISO/IEC 17021 and ISO/IEC 27006 are referred to; 

– basic Assessors' activities, such as examining the procedures audit trail, since Assessors are assu-
med to be familiar with them. Additional information is specified in annex B. 

ETSI TR 101 533-2 specifies recommendations on how to assess reliable electronic data object preser-
vation services against the ICT security measures provided for in TS 101 533-1. These recommendati-
ons are based on provisions of ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 and TS 102 573, enhancing them where 
necessary. ETSI TR 101 533-2 does not address specific document management related issues that 
are addressed by a number of ISO standards, such as ISO 14721, ISO 15489, ISO 23081 and, more in 
general, those dealt with by ISO/TC 46/SC11 that the reader of ETSI TR 101 533-2 should refer to. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 390 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

NOTE ETSI TR 101 533-2 and TS 101 533-1 can be referred to by various archival management stand-
ards and standard families as a complementary and detailed set of specifications through which a reliab-
le ISMS can be implemented, managed and assessed, as regards the Data Preservation peculiarities. 

ETSI 119 100 (GUIDANCE ON THE USE OF STANDARDS FOR 
SIGNATURE CREATION AND VALIDATION) 

ETSI TR 119 100 V1.1.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Guidance on the 
use of standards for signature creation and validation 

ETSI TR 119 100 provides business guidance for use of electronic signature standards from the view-
point of signature creation and validation. The selection of standards resulting from this guidance has 
impact on the selection of standards in other areas. 

ETSI 119 101 (SIGNATURE CREATION AND SIGNATURE VALID-
ATION) 

ETSI TS 119 101 V1.1.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 
requirements for applications for signature creation and signature validation 

ETSI TS 119 101 provides policy requirements for electronic Signature Creation and Validation (Applica-
tions). This would include procedural aspects that are not directly machine processable, as well as as-
pects which may be defined in a machine processable. Policy requirements will be produced here taking 
into account STF member expertise, in business application and technical implementation of electronic 
signatures, and in conformity assessment of electronic signatures. 

ETSI 119 102 (CREATION AND VALIDATION OF ADES) 

ETSI TS 119 102-1 V1.2.1 (2018-08) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for 
Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation 

ETSI TS 119 102-1 specifies procedures for the creation of AdES digital signatures, as specified in ETSI 
EN 319 122-1, ETSI EN 319 132-1, ETSI EN 319 142-1; establishing whether an AdES digital signature 
is technically valid; whenever the AdES digital signature is based on public key cryptography and supp-
orted by public key certificates. … ETSI TS 119 102-1 introduces general principles, objects and functi-
ons relevant when creating or validating signatures based on signature creation and validation constrai-
nts and defines general classes of signatures that allow for verifiability over long periods. It does not 
cover: generation and distribution of Signature Creation Data, for example keys, and the selection and 
use of cryptographic algorithms; format, syntax or encoding of data objects involved, specifically format 
or encoding for documents to be signed or signatures created; and the legal interpretation of any signa-
ture, especially the legal validity of a signature. 

ETSI TS 119 102-2 V1.2.1 (2019-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for 
Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 2: Signature Validation Report 

ETSI TS 119 102-2 specifies a general structure and an XML format for reporting the validation of AdES 
digital signatures, as specified in ETSI EN 319 122-1, ETSI EN 319 132-1, ETSI EN 319 142-1. ETSI 
TS 119 102-2 is aligned with the requirements specified in ETSI TS 119 102-1. 
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ETSI 119 172 (SIGNATURE POLICIES) 

ETSI TS 119 172-1 V1.1.1 (2015-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature 
Policies; Part 1: Building blocks and table of contents for human readable signature policy 
documents 

To produce an EN specifying the framework, including architecture and relevant scenarios, required to 
fully address the concept and encoding of signature policies to be used in the management of electronic 
signatures within extended business models. ETSI TS 119 172-1 elaborates the concept of signature 
policy documents, addressing relevant aspects of their usage and specifying their constituent parts. 
Another part will specify XML format for those parts of the signature policy that may be structured and 
are worth to be automatically processed. A third part will specify an ASN.1 format for the aforementioned 
parts. 

ETSI TS 119 172-2 V1.1.1 (2019-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature 
Policies; Part 2: XML format for signature policies 

ETSI TS 119 172-2 specifies an XML format for describing a signature policy based on the signature 
policy building blocks defined in ETSI TS 119 172-1. 

ETSI TS 119 172-3 V1.1.1 (2019-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature 
Policies; Part 3: ASN.1 format for signature policies 

ETSI TS 119 172-3 specifies an ASN.1 format for describing a signature policy based on the signature 
policy building blocks defined in ETSI TS 119 172-1. 

ETSI 119 300 (GUIDANCE ON THE USE OF STANDARDS FOR 
CRYPTOGRAPHIC SUITES) 

ETSI TR 119 300 V1.2.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Guidance on the 
use of standards for cryptographic suites 

ETSI TR 119 300 provides business driven guidance on the use of standards for cryptographic suites, 
and in particular for digital signature creation algorithms. It explains the concept of security parameters 
that helps to choose a proper cryptographic suite for digital signature creation. It also gives an overview 
how to analyze the business needs and how to select a system that satisfies these needs. 

ETSI 119 312 (CRYPTOGRAPHIC SUITES) 

ETSI TS 119 312 V1.3.1 (2019-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic 
Suites 

ETSI TS 119 312 lists cryptographic suites used for the creation and validation of digital signatures and 
electronic time stamps and related certificates. It builds on the agreed cryptographic mechanisms from 
SOG-IS. It may be used also for electronic registered delivery services in the future. It focuses on inter-
operability issues and does not duplicate security considerations given by other standardization bodies, 
security agencies or supervisory authorities of the Member States. It instead provides guidance on the 
selection of concrete cryptographic suites that use agreed mechanisms. The use of SOG-IS agreed 
mechanisms is meant to help ensure a high level of security in the recommended cryptographic suites, 
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while the focus on specific suites of mechanisms is meant to increase interoperability and simplify design 
choices. ETSI TS 119 312 also provides guidance on hash functions, digital signature schemes and 
digital signature suites to be used with the data structures used in the context of digital signatures and 
seals. For each data structure, the set of algorithms to be used is specified. 

ETSI 119 400 (GUIDANCE ON THE USE OF STANDARDS FOR 
TRUST SERVICE PROVIDERS SUPPORTING DIGITAL SIGNATU-
RES AND RELATED SERVICES) 

ETSI TR 119 400 V1.1.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Guidance on the 
use of standards for trust service providers supporting digital signatures and related services 

ETSI TR 119 400 provides guidance on the selection of standards and options for the trust service 
provider supporting digital signatures and related services (area 4) as identified in ETSI TR 119 000. 

ETSI 119 403 (TRUST SERVICE PROVIDER CONFORMITY ASS-
ESSMENT) 

ETSI TS 119 403-2 V1.2.4 (2020-11) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service 
Provider Conformity Assessment; Part 2: Additional requirements for Conformity Assessment 
Bodies auditing Trust Service Providers that issue Publicly-Trusted Certificates 

ETSI TS 119 403-2 defines specific supplementary requirements to those defined in ETSI EN 319 403-
1 for CABs performing audits based on ETSI EN 319 411-1 and those from CA/Browser Forum. In 
particular, it defines the requirements for audit attestations, including their content. 

ETSI TS 119 403-3 V1.1.1 (2019-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service 
Provider Conformity Assessment; Part 3: Additional requirements for conformity assessment bodies 
assessing EU qualified trust service providers171 

ETSI TS 119 403-3 defines specific supplementary requirements for the application of ETSI EN 319 403 
aimed at conformity assessments (audits) of QTSPs (Qualified Trust Service Provider) and the QTSs 
(Qualified Trust Service) they provide, as well as of trust service providers, without qualified status, 
intending to start providing qualified trust services, against the requirements of Regulation (EU) No 910/
2014 assuming the use of ETSI policy requirement standards but not precluding use of other specifica-
tions. In particular, it defines requirements for conformity assessment reports, including their content. 

ETSI 119 411 (POLICY AND SECURITY REQUIREMENTS FOR 
TRUST SERVICE PROVIDERS ISSUING CERTIFICATES) 

ETSI TR 119 411-4 V1.1.1 (2018-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 4: Checklist supporting 
audit of TSP against ETSI EN 319 411-1 or ETSI EN 319 411-2 

                                                
171  Enisa har utvärderat den tekniska specifikationens lämplighet för förordning (EU) 910/2014. 
 Enisa (november 2019) Assessment of ETSI TS 119 403-3, Eligibility of ETSI TS 119 403-3 for referencing in 

an eIDAS implementing act. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 393 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ETSI TR 119 411-4 is a checklist of the policy requirements specific to TSP issuing certificates, as 
expressed in ETSI EN 319 411-1 and ETSI EN 319 411-2, including the generic requirements which are 
independent of the type of service, as expressed in ETSI EN 319 401. 

ETSI 119 412 (CERTIFICATE PROFILES) 

ETSI TS 119 412-1 V1.4.1 (2020-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate 
Profiles; Part 1: Overview and common data structures 

ETSI TS 119 412-1 provides an overview of certificate profiles based on ITU-T X.509, equivalent to 
ISO/IEC 9594-8, and the statements for EU Qualified Certificates specified in other parts of ETSI EN 
319 412. It specifies common data structures that are referenced from other parts of ETSI EN 319 412. 

The profiles specified in ETSI TS 119 412-1 aim to support both the Regulation (EU) No 910/2014 and 
use of certificates in a wider international context. Within the European context, it aims to support both 
EU Qualified Certificates and other forms of certificate. 

ETSI 119 431 (POLICY AND SECURITY REQUIREMENTS FOR 
TRUST SERVICE PROVIDERS) 

ETSI TS 119 431-1 V1.1.1 (2018-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a 
remote QSCD / SCDev 

ETSI TS 119 431-1 specifies generally applicable policy and security requirements for TSPs (Trust Ser-
vice Provider) implementing a service component operating a remote signature creation device (SC-
Dev). Specific requirements apply when the device is a QSCD as defined in Regulation (EU) No 910/
2014. 

ETSI TS 119 431-2 V1.1.1 (2018-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES 
digital signature creation 

ETSI TS 119 431-2 provides policy and security requirements for TSPs (Trust Service Provider) imple-
menting a service component supporting AdES digital signature creation. This component contains a 
signature creation application and is thus called SCASC (Signature Creation Application Service Com-
ponent). However, it is more than just the SCA. It contains service elements around which parts of the 
driving application as defined in ETSI TS 119 102-1 and ETSI TS 119 101 can be implemented. ETSI 
TS 119 431-2 does not give restrictions on whether something is covered within a signature creation 
application or outside, as long as it is done by the SCASC. 

ETSI 119 432 (PROTOCOLS FOR REMOTE DIGITAL SIGNATURE 
CREATION) 

ETSI TS 119 432 V1.2.1 (2020-10) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for 
remote digital signature creation  
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ETSI TS 119 432 specifies protocols and interfaces applicable when the process of creating AdES digital 
signatures as defined by ETSI TS 119 102-1 and, or digital signature values, as result of Data To Be 
Signed Representations signatures, is carried out by a distributed solution comprised of two or more 
systems, services, components. ETSI TS 119 432 is limited to remote server signing, that is the signing 
key is held in a remote shared service. 

ETSI 119 441 (POLICY REQUIREMENTS FOR TSP PROVIDING 
SIGNATURE VALIDATION SERVICES) 

ETSI TS 119 441 V1.1.1 (2018-08) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements 
for TSP providing signature validation services 

ETSI TS 119 441, based on the general policy requirements specified in ETSI EN 319 401, specifies 
policy and security requirements for signature validation services operated by a TSP. 

NOTE Beside signature validation, other signature services, like signature creation, signature augmen-
tation or signature preservation can also be offered by TSPs. Such services can be provided as stand-
alone services or combined, for example, augmentation can be used to support a preservation service. 
ETSI TS 119 441 does not provide requirements on signature services beyond validation and does not 
provide requirements on how to combine signature related services. 

NOTE A distinct technical specification provides policy and security requirements for TSP offering 
signature augmentation services as a stand-alone service or in complement to one of the above-men-
tioned services. 

ETSI TS 119 441 is aimed at trust services supporting the validation of digital signatures in accordance 
with ETSI TS 119 102-1. It takes into account the relevant requirements for signature validation applica-
tion specified in ETSI TS 119 101 as they relate to TSPs.  It is aimed at supporting the validation of 
digital signatures in European and other regulatory frameworks. 

NOTE Specifically, but not exclusively, the present document is aimed at qualified and non-qualified 
trust services, supporting the validation of digital signatures in accordance with the requirements of the 
Regulation (EU) No 910/2014 for validation of electronic signatures and electronic seals, both advanced 
and qualified. Annex B complements the requirements for signature validation service providers offering 
a Qualified Validation Service for qualified electronic signatures or for qualified electronic seals as speci-
fied by Regulation (EU) No 910/2014. 

NOTE Specifically, but not exclusively, digital signatures in ETSI TS 119 441 cover electronic signatur-
es, advanced electronic signatures, qualified electronic signatures, electronic seals, advanced electronic 
seals, and qualified electronic seals as per Regulation (EU) No 910/2014. 

ETSI TS 119 441 may be used by competent bodies as the basis for confirming that an organization is 
trustworthy in validating digital signatures on behalf of other persons or on its own behalf. 

NOTE See ETSI EN 319 403 for guidance on assessment of TSP processes and services. 

The user's interface is outside the scope of the main TSP service. However, ETSI TS 119 441 provides 
in annex D recommendations for the user's interfaces for inputting the request and to visualize the 
validation report. The TSP has connections with external trust services that can be contacted for provisi-
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oning validation information, or to relay the validation request. ETSI TS 119 441 does not put requireme-
nts on the trust service policies applied by such external services. ETSI TS 119 441 identifies specific 
controls needed to address specific risks associated with validation services. 

ETSI 119 442 (PROTOCOL PROFILES FOR TRUST SERVICE PRO-
VIDERS PROVIDING ADES DIGITAL SIGNATURE VALIDATION 
SERVICES) 

ETSI TS 119 442 V1.1.1 (2019-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocol profiles for 
trust service providers providing AdES digital signature validation services 

ETSI TS 119 442 specifies the semantics of a protocol for requesting to a remote server, and for receivi-
ng the corresponding response, the validation of AdES digital signatures compliant with: ETSI EN 319 
122, ETSI EN 319 132, ETSI EN 319 142, ETSI TS 101 733, ETSI TS 102 778, ETSI TS 101 903, ETSI 
TS 103 171, ETSI TS 103 172, ETSI TS 103 173. ETSI TS 119 442 specifies the semantics of a second 
protocol for requesting the augmentation of AdES digital signatures compliant with the aforementioned 
ETSI deliverables. It also specifies the semantics of a third protocol for requesting the validation and 
augmentation of AdES digital signatures compliant with the aforementioned ETSI deliverables. It also 
specifies two bindings, each one in a different syntax, XML and JSON, for each of the aforementioned 
protocols. As far as it has been possible and suitable, the protocols have re-used constructs of DSS-X 
core v2.0 (Digital Signature Service Core Protocols, Elements, and Bindings Version 2.0). The protocols 
define new features which are not supported by DSS-X core v2.0. 

NOTE The protocols specified in ETSI TS 119 442 do not include components for submitting to the 
server ASiC containers compliant with ETSI EN 319 162-1, ETSI EN 319 162-2, ETSI TS 102 918, ETSI 
TS 103 174. They do not include either components for reporting on the validation of signatures included 
within an ASiC container. However, clients can always extract individual signatures and groups of signed 
documents from ASiC containers and prepare and submit suitable requests to the server for these 
individual signatures and groups of signed documents. 

NOTE The protocols specified in ETSI TS 119 442 do not include components for submitting to the 
server time-stamp tokens for their verification. They do not include either components for reporting on 
the verification of time-stamp tokens. Protocols specified by OASIS DSS-X Technical Committees in-
clude this type of components. 

NOTE ETSI TS 119 442 builds on a draft OASIS Committee Specification as the final OASIS specifica-
tion was not available at the time of publication. ETSI TS 119 442 will be updated when the OASIS 
Committee Specification is formally adopted. 

ETSI 119 495 (SECTOR SPECIFIC REQUIREMENTS) 

ETSI TS 119 495 V1.4.1 (2019-11) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Sector Specific 
Requirements; Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the payment 
services Directive (EU) 2015/2366 

ETSI TS 119 495: 
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– Specifies profiles of qualified certificates for electronic seals and website authentication, to be used 
by payment service providers in order to meet the requirements of the PSD2 RTS (Regulatory Tech-
nical Standards). Certificates for electronic seals can be used for providing evidence with legal ass-
umption of authenticity, including identification and authentication of the source, and integrity of a 
transaction. Certificates for website authentication can be used for identification and authentication 
of the communicating parties and securing communications. Communicating parties can be pay-
ment initiation service providers, account information service providers, payment service providers 
issuing card-based payment instruments or account servicing payment service providers. These 
profiles are based on ETSI EN 319 412-1, ETSI TS 119 412-1, ETSI EN 319 412-3, ETSI EN 319 
412-4, IETF RFC 3739, and ETSI EN 319 412-5 by indirect reference. 

– Specifies additional TSP policy requirements for the management, including verification and revo-
cation, of additional certificate attributes as required by the above profiles. These policy requireme-
nts extend the requirements in ETSI EN 319 411-2. 

Whilst ETSI TS 119 495 identifies information that can be provided by NCAs and, or the EBA, such as 
by publishing through their national or European registers, as well as services provided by QTSP that 
can be used by NCAs, for example to request revocation, ETSI TS 119 495 places no requirements on 
the operation of NCAs nor on the EBA. 

ETSI 119 511 (TRUST SERVICE PROVIDERS PROVIDING LONG-
TERM PRESERVATION OF DIGITAL SIGNATURES OR GENERAL 
DATA) 

ETSI TS 119 511 V1.1.1 (2019-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 
requirements for trust service providers providing long-term preservation of digital signatures or 
general data using digital signature techniques 

ETSI TS 119 511 builds on the general policy requirements specified in ETSI EN 319 401, specifies 
policy and security requirements for trust service providers providing long-term preservation of digital 
signatures and of general data, that is signed data or unsigned data, using digital signature techniques. 
It aims at supporting preservation services in different regulatory frameworks. Specifically, but not exclu-
sively, the preservation service addressed in ETSI TS 119 511 aims at supporting qualified preservation 
service for qualified electronic signatures or seals as per Regulation (EU) No 910/2014. Specifically, but 
not exclusively, digital signatures in ETSI TS 119 511 cover electronic signatures, advanced electronic 
signatures, qualified electronic signatures, electronic seals, advanced electronic seals, and qualified 
electronic seals as per Regulation (EU) No 910/2014. ETSI TS 119 511 addresses two main cases: 

– The preservation over long periods of time, using digital signature techniques, of the ability to 
validate a digital signature, of the ability to maintain its validity status and of the ability to get a 
proof of existence of the associated signed data as they were at the time of the submission to the 
preservation service even if later the signing key becomes compromised, the certificate expires, or 
cryptographic attacks become feasible on the signature algorithm or the hash algorithm used in the 
submitted signature. 

NOTE A qualified preservation service for qualified electronic signatures or seals as per Regulation 
(EU) No 910/2014 for which the status of the technical validity needs to be preserved, is covered in 
this case. 
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NOTE The validity status of a signature means the status of the signature that will not change over 
time. Such a status may be valid (TOTAL_PASSED according to ETSI EN 319 102-1) or invalid 
(TOTAL_FAILED and certain cases for INDETERMINATE according to ETSI EN 319 102-1). 

NOTE "Digital signature techniques" designates techniques based on digital signatures, time-
stamps or evidence records. 

– The provision of a proof of existence of digital objects, whether they are signed or not, using digital 
signature techniques, for example, digital signatures, time-stamp tokens, evidence records. 

NOTE In this case, even if the main object to be preserved is a signature, it is treated in the same 
way as any other file. 

NOTE A proof of existence of digital object not using digital signature techniques is not in the scope 
of ETSI TS 119 511. 

ETSI TS 119 511 covers different strategies for the preservation service. The applicable requirements 
depend on the strategy chosen by the preservation service. 

EXAMPLE The preservation service can provide storage, no storage, or temporary storage. 

EXAMPLE The preservation service can receive the digital signature, the signed data, the revocation 
information or only hash values and evidences. 

ETSI TS 119 511 identifies specific controls needed to address specific risks associated with preserva-
tion services. The transformation of the original data into another data object with equivalent object 
content and semantic to avoid the risk that the original data object-viewer system is becoming obsolete 
is out of the scope of the present document. 

ETSI 119 512 (TRUST SERVICE PROVIDERS PROVIDING LONG-
TERM DATA PRESERVATION SERVICES) 

ETSI TS 119 512 V1.1.2 (2020-10) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for trust 
service providers providing long-term data preservation services 

ETSI TS 119 512 complements ETSI TS 119 511 and specifies protocols for trust service providers 
providing long-term data preservation services of digital signatures and of general data, that is unsigned 
data or signed data. The technical specifications have been created based on a scoping study and 
survey with respect to long-term preservation techniques for digital signatures and general data docu-
mented in ETSI SR 019 510. Specifically, but not exclusively, digital signatures in ETSI TS 119 512 
cover electronic signatures, advanced electronic signatures, qualified electronic signatures, electronic 
seals, advanced electronic seals, and qualified electronic seals as per Regulation (EU) No 910/2014. 

ETSI TS 119 512 first addresses general aspects (clause 4) such as a system architecture for preserva-
tion, which contains a preservation interface offered by the preservation service and used by the client 
(clause 4.1). The preservation service may aim at different preservation goals (see clause 4.2), may or 
may not provide storage functionality (clause 4.3), and provide different profiles of preservation sche-
mes, which may implement different preservation evidence policies (clause 4.4). In a second step, the 
ETSI TS 119 512 specifies methods and data objects constituting a protocol between a client and a 
long-term data preservation service for the issuance and maintenance of evidences (clause 5). For each 
call at the preservation interface it first specifies the semantics in a generic fashion and then specifies 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 398 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

the concrete syntax of the conveyed data elements based on XML and JSON together with its binding 
to SOAP and REST respectively. 

ETSI 319 102 (PROCEDURES FOR CREATION AND VALIDATION) 

ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 (2016-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for 
Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation 

ETSI EN 319 102-1 specifies procedures for creation and validation of an Advanced Electronic Signature 
within a given policy context. It specifies support for validation of XAdES, CAdES, and PAdES signatures 
taking into account usage of Trusted Lists. It evolves ETSI TS 102 853 regarding the signature validation 
and incorporates requirements for signature creation procedures. 

ETSI 319 401 (GENERAL POLICY REQUIREMENTS FOR TRUST 
SERVICE PROVIDERS) 

ETSI EN 319 401 V2.2.1 (2018-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy 
Requirements for Trust Service Providers 

ETSI EN 319 401 specifies general policy requirements relating to TSPs (Trust Service Provider) that 
are independent of the type of TSP. It defines policy requirements on the operation and management 
practices of TSPs. 

ETSI 319 403 (TRUST SERVICE PROVIDER CONFORMITY ASS-
ESSMENT) 

ETSI EN 319 403 V2.2.2 (2015-08) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service 
Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust 
Service Providers 

ETSI EN 319 403 contains requirements for the competence, consistent operation and impartiality of 
conformity assessment bodies assessing and certifying conformity of TSPs (Trust Service Provider) and 
the trust services they provide towards defined criteria against which they claim conformance. 

ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (2020-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service 
Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing 
Trust Service Providers 

ETSI EN 319 403-1 contains requirements for the competence, consistent operation and impartiality of 
conformity assessment bodies assessing and certifying the conformity of TSPs (Trust Service Provider) 
and the trust services they provide towards defined criteria against which they claim conformance. 
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ETSI 319 411 (POLICY AND SECURITY REQUIREMENTS FOR 
TRUST SERVICE PROVIDERS ISSUING CERTIFICATES) 

ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements 

ETSI EN 319 411-1 specifies generally applicable policy and security requirements for TSPs (Trust 
Service Provider) issuing public key certificates, including trusted web site certificates. 

ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust 
service providers issuing EU qualified certificates 

ETSI EN 319 411-2 specifies policy and security requirements for the issuance, maintenance and life-
cycle management of EU qualified certificates as defined in Regulation (EU) No 910/2014. These policy 
and security requirements support reference certificate policies for the issuance, maintenance and life-
cycle management of EU qualified certificates issued to natural persons, including natural persons 
associated with a legal person or a website, and to legal persons, including legal persons associated 
with a website, respectively. 

ETSI 319 412 (CERTIFICATE PROFILES) 

ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 (2020-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate 
Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons 

ETSI EN 319 412-2 specifies requirements on the content of certificates issued to natural persons. This 
profile builds on IETF RFC 5280 for generic profiling of Recommendation ITU-T X.509, equivalent to 
ISO/IEC 9594-8. 

ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 (2020-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate 
Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons 

ETSI EN 319 412-3 specifies a certificate profile for certificates issued to legal persons. The profile 
defined builds on requirements defined in ETSI EN 319 412-2. 

ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (2016-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate 
Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates 

ETSI EN 319 412-4 specifies a certificate profile for web site certificates that are accessed by the TLS 
protocol. The profile defined builds on the CA/Browser Forum Baseline requirements and Extended 
validation guidelines. It focuses on requirements on certificate content. Requirements on decoding and 
processing rules are limited to defined aspects required to process certificate content. Further process-
ing requirements are only specified for cases where it adds information that is necessary for the sake of 
interoperability. 

ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 (2020-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate 
Profiles; Part 5: QCStatements 
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ETSI EN 319 412-5 defines specific QCStatement for the qcStatements extension as defined in IETF 
RFC 3739, including requirements for their use in EU qualified certificates. Some of these QCStatemen-
ts can be used for other forms of certificate. 

ETSI 319 421 (POLICY AND SECURITY REQUIREMENTS FOR 
TRUST SERVICE PROVIDERS ISSUING TIME-STAMPS) 

ETSI EN 319 421 V1.1.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security 
Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps 

ETSI EN 319 421 specifies policy and security requirements relating to the operation and management 
practices of TSPs issuing time-stamps. These policy requirements are applicable to TSPs issuing time-
stamps. Such time-stamps can be used in support of digital signatures or for any application requiring 
to prove that a datum existed before a particular time. The present document can be used by independ-
ent bodies as the basis for confirming that a TSP can be trusted for issuing time-stamps. 

ETSI 319 422 (TIME-STAMPING PROTOCOL AND TIME-STAMP 
TOKEN PROFILES) 

ETSI EN 319 422 V1.1.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping 
protocol and time-stamp token profiles 

ETSI EN 319 422 defines a profile for the time-stamping protocol and the time-stamp token defined in 
IETF RFC 3161, including optional ESSCertIDv2 update in IETF RFC 5816. It defines what a time-
stamping client supports and what a time-stamping server supports. Time-stamp validation is out of 
scope and is defined in ETSI EN 319 102. Annex C defines media type and file-extension for time-stamp 
tokens. 

EXI 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (11 February 2014) Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (Second 
Edition) 

W3C Recommendation EXI is a very compact representation for XML that is intended to simultaneously 
optimize performance and the utilization of computational resources. The EXI format uses a hybrid 
approach drawn from the information and formal language theories, plus practical techniques verified 
by measurements, for entropy encoding XML information. Using a relatively simple algorithm, which is 
amenable to fast and compact implementation, and a small set of datatype representations, it reliably 
produces efficient encodings of XML event streams. The grammar production system and format definiti-
on of EXI are presented. 

W3C Recommendation (09 September 2014) Efficient XML Interchange (EXI) Profile for limiting usage 
of dynamic memory 
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W3C Recommendation EXI profile describes a set of parameters that can be used to define a EXI 1.0 
format suited to applications involving devices with dynamic memory constraints. 

W3C (Recommendation 07 June 2018) Canonical EXI 

Any EXI document is part of a set of EXI documents that are logically equivalent within an application 
context, but which vary in physical representation based on differences permitted by EXI 1.0. W3C 
Recommendation Canonical EXI describes a relatively simple method for generating a physical repres-
entation, the canonical form, of an EXI document that accounts for the permissible differences. An 
example of the applications targeted is one that needs to guarantee non-repudiation using XML Signa-
ture yet allows certain flexibility for intermediaries to reconstitute the documents before they reach final 
destination without breaking the signatures. Note that two documents may have differing canonical for-
ms yet still be equivalent in a given context based on more elaborate application-specific equivalence 
rules which is out of scope of this specification. 

EXIF 

 https://www.exif.org/ 

 DCF 

1. CIPA 

 www.cipa.jp/ 

DC-008-2019 Exchangeable image file format for digital still cameras: Exif Version 2.32 

DC-008-2019 is equivalent to JIETA CP-3451E, and DC-008-Translation-2019. Exif (Exchange image 
file format) specifies the formats to be used for images, sound, and tags in digital still cameras and in 
other systems handling image and sound files recorded by digital still cameras. Formats specified are 
defined as folder structures that are based on Exif-JPEG and recording formats for memory. When 
formats are used as Exif/DCF files together with the DCF (Design rule for Camera File System) Stand-
ard, which guarantees interoperability among devices of different types, their scope shall cover devices, 
recording media, and application software that handle them. As devices mentioned above, the applic-
able items are devices with functions such as capturing, recording, displaying, editing, and printing ima-
ges. Specifically, examples of capture/recording devices include, for example, DSC, DVC, and camera 
phones. Examples of display-playback devices include image display devices such as DVT, digital photo 
frames, and car navigation systems. In addition, image storage devices include home servers. Image 
printing devices include printers. As application software mentioned above, the applicable items are 
application software providing functions for editing, displaying, printing and recording metadata as well 
as importing and editing images. Specifically considered is application software that edits Exif/DCF tags 
and then saves them again or application software that adds metadata information undefined in the Exif 
Standard in Exif/DCF files and then saves it again. 

2. JIETA 

 https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard_e/list.cgi?cateid=1&subcateid=4 

CP-3451E Exchangeable image file format for digital still cameras: Exif Version 2.32 

https://www.exif.org/
http://www.cipa.jp/
https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard_e/list.cgi?cateid=1&subcateid=4
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CP-3451E är ekvivalent med CIPA DC-008. 

EXPRESS 

 IFC 

 STEP 

1. ISO 

ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual 

ISO 10303-11 specifies a language by which aspects of product data can be defined. It is a data specifi-
cation language as defined in ISO 10303-1, and not a programming language. It consists of language 
elements that allow an unambiguous data definition and specification of constraints on the data defined. 
It also specifies a graphical representation for a subset of the constructs in the EXPRESS language: 
EXPRESS-G. ISO 10303-11 covers: 

– data types 

– constraints on instances of the data types 

ISO 10303-11 does not cover: 

– definition of database formats 

– definition of file formats 

– definition of transfer formats 

– process control 

– information processing 

– exception handling 

ISO 10303-14:2005 Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 14: Description methods: The EXPRESS-X language reference manual 

ISO 10303-14 specifies EXPRESS-X, a structural data mapping language for specifying relationships 
between data that are governed by EXPRESS schemas, and for specifying alternate views of data that 
are governed by EXPRESS schemas. It consists of language elements that allow an unambiguous 
specification of a relationship between EXPRESS schemas. It covers: 

– Mapping of data governed by one EXPRESS schema to data governed by another EXPRESS sche-
ma. 

– Mapping of data governed by one version of an EXPRESS schema to data governed by another 
version of that EXPRESS schema, where the two schemas have different names. 
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– Specification of requirements for data translators for data sharing and data exchange applications. 

– Specification of alternate views of data defined by an EXPRESS schema. 

– An alternate notation for application protocol mapping tables. 

– Bidirectional mappings where mathematically possible. 

– Specification of constraints that may be evaluated against data produced by mapping. 

ISO 10303-21:2016 Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure 

ISO 10303-21 specifies an exchange format that allows product data described in the EXPRESS langu-
age to be transferred from one computer system to another. It adds anchor, reference and signature 
sections to support external references, support for compressed exchange structures in an archive, 
digital signatures and UTF-8 character encoding. 

EXTENDED BNF 

 ABNF 

 RBNF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 14977:1996 Information technology — Syntactic metalanguage — Extended BNF 

ISO/IEC 14977 defines a notation, Extended BNF, for specifying the syntax of a linear sequence of 
symbols. It defines both the logical structure of the notation and its graphical representation. 

FFV1 

FFV1 (eng. Fast Forward Video codec 1).172 

1. FFMPEG TEAM 

FFmpeg 

 https://ffmpeg.org/ 

 https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/FFV1 

Utkasten till specifikation för FFV1 hänvisar till FFmpeg som referensimplementering. 

                                                
172  Utvecklaren av FFV1 har förklarat att den ursprungliga betydelsen av "FF" i FFmpeg är "Fast Forward". 
 Fabrice Bellard (2006-02-18) [Ffmpeg-devel] FFmpeg naming and logo. 
 http://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/2006-February/010315.html (20210424)  

https://ffmpeg.org/
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/FFV1
http://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/2006-February/010315.html
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2. IETF 

FFV1 Video Coding Format Version 0, 1, and 3 (draft-ietf-cellar-ffv1-20)173 

FFV1 Video Coding Format Version 4 is a lossless intra-frame video encoding format. FFV1 is designed 
to efficiently compress video data in a variety of pixel formats. Compared to uncompressed video, FFV1 
offers storage compression, frame fixity, and self-description, which makes FFV1 useful as a preser-
vation or intermediate video format. 

FFV1 Video Coding Format Version 4 (draft-ietf-cellar-ffv1-v4-16)174 

Samma beskrivning som föregående version (0, 1, 3). 

3. MEDIAAREA 

3.1. MediaConch 

 Matroska 

MediaConch var ett av programmen som togs fram inom Preforma för att kontrollera bland annat att 
en framställd instans av FFV1 överensstämmer med specifikationen för FFV1. Förutom programmet 
finns även träningsdata,175 och dokumentation om hur de framställts. Det vill säga, om hur tränings-
data kan återskapas.176 Närmare beskrivning av MediaConch samlas under Matroska. 

4. RIKSARKIVET 

Att Riksarkivet förespråkar FFV1 grundar sig i arbetet från Preforma och det interna projektet DIANA 
(Digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet). I Preforma, inför det slutliga 
urvalet av anbud för video, konkurrerande FFV1 med Motion Jpeg 2000. Båda anbuden avsåg att 
implementera respektive videokodning i Matroska som filformat tillsammans med ljudkodningen 
LPCM. Varje anbud utvärderades självständigt utifrån en samling kriterier, och det fanns fler aspekt-
er av båda anbuden som skiljde dem åt, vilka inte kommer att beröras här, men en särskild utmärkan-
de skillnad var att Motion Jpeg 2000 var belastad med patent som kan ligga till grund för framtida 
anspråk mot en implementering. Anbudet för FFV1 i jämförelse utmärktes av dels att ett försök att 
etablera öppenhet, från ”öppna ekosystem” kring programmen och referensimplementeringar till 
närmare samarbete med intressegrupper för Matroska och minnesinstitution, dels att standardisera 
specifikationen genom IETF. 

Fördelarna med en fullständig öppen förlustfri videokodning av allt att döma övervägde riskerna av 
en annars relativ ny specifikation. Till exempel, att kunskapen om hur videokodningen ska fram-
ställas kan vara låg, och att inte alla program har stöd för att redigera video i FFV1. Det ska här tas 
i beaktande att alternativen på marknaden för förlustfri videokodning har sedan länge varit antingen 
Motion Jpeg 2000 eller ingen komprimering. Öppenheten av FFV1 tillsammans med Matroska och 

                                                
173  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-ffv1/ (20210413) 
174  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-ffv1-v4/ (20210413) 
175  https://github.com/preforma/ec_video_training (20210413) 
176  https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/matroska (20210413) 

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-ffv1/
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-ffv1-v4/
https://github.com/preforma/ec_video_training
https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/matroska
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LPCM gav därför förutsättningar för att investera långsiktigt i formaten för att uppfylla de behov och 
krav som finns särskilt hos arkiv- och minnesinstitutioner. 

Det måste uppmärksammas att videokomprimeringar med tiden verkar bli alltmer avancerade. Till 
exempel, från H.262 till H.266. Att tolka en specifikation för och skriva ett program som implemen-
terar mer avancerade videokomprimeringar kan kräva betydande insatser och investeringar. För fall 
en specifikation är fri eller blir fri från patentanspråk kan därför en implementering fortfarande utebli 
om det saknas kompletterande källunderlag. Till exempel, öppna referensimplementeringar, källkod, 
eller dokumentation som förklarar specifikationen. Mot bakgrund av uppskattningar om att marknad-
en övergår till en alltmer ökad konsumtion av video kan det med tiden dessutom uppstå finansiella 
incitament hos leverantörer att undanhålla gjorda insatser och investeringar i utvecklandet av prog-
ram för att implementera videokomprimeringar. I värsta fall behöver arkiv- och minnesinstitutioner 
stå för kostnaderna för att ta fram öppna alternativ. En verksamhet kan genom avtal med leveran-
törer eller genom egna insatser och investeringar bidra till att kompletterande källunderlag hamnar i 
omlopp. 

FGS 

1. KUNGLIGA BIBLIOTEKET 

 http://www.kb.se/namespace/mets/ 

FGS-PUBL (v1.2, 2016-07-12) Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publika-
tioner till Kungliga biblioteket 

FGS-PUBL är en specifikation för leverans av enstaka publikationer (resurser) till Kungliga biblioteket. 
Specifikationen bygger på FGS för paketstruktur för e-arkiv som tagits fram i projektet eARD. Den är 
främst avsedd att användas för leverans av ”avslutade dokument” i enlighet med lagen om e-plikt. Till 
exempel, e-böcker, rapporter, tidskriftsnummer, bild- och ljudmaterial. FGS-PUBL ska även kunna 
användas för publikationer som inte omfattas av lagen om e-plikt men som efter överenskommelse ändå 
ska levereras. 

2. RIKSARKIVET 

 https://riksarkivet.se/fgs-earkiv 

Den svenska motsvarigheten till E-Ark CSIP, SIP, AIP, DIP och CITS är Riksarkivets FGS paket-
struktur,177 och för närvarande fastställda specifika informationstyper är FGS arkivredovisning,178 

                                                
177  Riksarkivet (RAFGS2D1A-2017-10-25) Introduktion FGS Paketstruktur. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Paketstruktur_RAFGS

2D1A20171025.pdf (20210414) 
178  Riksarkivet (RAFGS2D2A-2017-10-25) Introduktion FGS Arkivredovisning. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Arkivredovisning_RAFGS

2D2A20171025.pdf (20200516) 

http://www.kb.se/namespace/mets/
https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Paketstruktur_RAFGS2D1A20171025.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Paketstruktur_RAFGS2D1A20171025.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Arkivredovisning_RAFGS2D2A20171025.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Arkivredovisning_RAFGS2D2A20171025.pdf
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FGS personal,179 och FGS ärendehantering.180 Samtliga FGS är implementerade i XML-scheman, 
men utifrån olika specifikationer. FGS paketstruktur utgår från Mets. FGS arkivredovisning utgår från 
bland annat EAD (eng. Encoded Archival Description),181 och EAC-CPF (eng. Encoded Archival 
Context for Corporate Bodies, Persons, and Families).182 De funktionella behoven och kraven be-
skrivs för den förra i ”ISAD(G)” (eng. General International Standard Archival Description),183 och för 
den senare i ”ISAAR (CPF)” (eng. International Standard Archival Authority Record for Corporate 
Bodies, Persons and Families).184 FGS personal utgår även från EAC-CPF men i några delar även 
från ett egenutvecklat XML-schema, medan FGS ärendehantering utgår helt från XML-schemat eArd 
ERMS som togs fram inom ramen för Riksarkivets projekt eArd.185 

FGS Paketstruktur (RAFGS1V1.2) Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för paketstruktur för e-
arkiv 

RAFGS1V1.2 beskriver paketstrukturen och metadata som rör överföringen. Det ska vara möjligt att 
ställa av information från informationssystem och föra över informationen till ett e-arkiv. Det ska också 
vara möjligt att föra över information från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv eller från ett informationssystem 
direkt till ett e-arkiv. De viktigaste OAIS-förkortningarna som används vid definitionen av dataelementen 
i denna FGS-specifikation rör de olika informationspaket som definierats i OAIS. Dessa är SIP (över-
föringspaket), AIP (arkivpaket) och DIP (utlämningspaket). De dataelement som definieras i denna FGS 
ska användas för överföring, bevarande och återsökning av specifika informationspaket. Dataelementen 
innehåller dock inte sådan information att det går att göra en generell informationsåtersökning i överförd 
information. Återsökning av information i ett e-arkiv sker normalt med hjälp av de metadata som definier-
ats i de FGS:er som specificerar respektive informationstyp. Dataelementen som definieras i denna 
FGS kan även användas för skapande av lagringspaket (AIP) samt utleveranspaket (DIP). 

FGS Paketstruktur Tillägg (RAFGS1V1.2A20171025) Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 
paketstruktur för e-arkiv 

RAFGS1V1.2A20171025 kommer att förändras och därför även att versionshanteras för att underlätta 
att se vilken som är den senaste versionen. Den innehåller teknisk information som är föränderlig, men 
påverkar inte och förändrar inte användandet av FGS Paketstruktur. 

FGS Personal (RAFGS2V1.0) Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för Personalinformation 

RAFGS2V1.0 beskriver överföringar av personalinformation och innehåller endast en grundstruktur och 
en grunduppsättning av element för denna typ av information. Detta innebär att man i de allra flesta fall 
i den egna anpassningen av specifikationen kommer att behöva komplettera FGS:en för att all informa-
tion som man har i de egna systemen ska kunna överföras. Kompletteringarna kan göras dels genom 
att man lägger till enskilda element i den egna anpassningen av FGS:en, dels genom att man lägger till 
XML-scheman. Hur detta går till rent praktiskt beskrivs i FGS Personal, Tillägg. 

                                                
179  Riksarkivet (RAFGS2D3A-2019-02-25) Introduktion FGS Personal. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Personal_RAFGS

2D3A20190225.pdf (20200516) 
180  Riksarkivet (RAFGS3V1.0, december 2018) FGS Ärendehanteringsinformation. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/FGS Ärendehantering_RAFGS3V1_0.pdf (20210414) 
181  https://www.loc.gov/ead/ (20210414) 
182  https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ (20210414) 
183  https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition (20210414) 
184  https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-corporate-bodies-persons-and-families-2nd (20200516) 
185  https://riksarkivet.se/publicerade-rapporter-fran-eard (20210414) 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Personal_RAFGS2D3A20190225.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Personal_RAFGS2D3A20190225.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/FGS%20Ärendehantering_RAFGS3V1_0.pdf
https://www.loc.gov/ead/
https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition
https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-corporate-bodies-persons-and-families-2nd
https://riksarkivet.se/publicerade-rapporter-fran-eard
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FGS Personal Tillägg (RAFGS2V1.0A20190225) Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 
Personalinformation 

RAFGS2V1.0A20190225 innehåller teknisk information som är föränderlig. De ändringar som utförs i 
dokumentet kommer dock inte att påverka eller förändra användningen av FGS Personal. Versions-
hanteringen har utformats för att underlätta identifieringen av den senaste versionen av dokumentet. 

FGS Ärendehantering (RAFGS3V1.0) Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 
Ärendehanteringsinformation 

RAFGS3V1.0 beskriver hur ärendehanteringsinformation ska struktureras när den överförs mellan olika 
elektroniska system. Den innehåller en grundstruktur och en grunduppsättning av element för den infor-
mation som är den vanligast förekommande vid ärendehantering. FGS Ärendehantering hanterar inte 
struktur eller format för de meddelanden, dokument, eller fulltextfiler som hanteras i olika ärendehante-
ringssystem. Specifikationen gör det däremot möjligt att oavsett format även överföra dessa genom att 
de länkas in som bilagor i XML-dokumentet. För att överföra information som är specifik för en viss typ 
av ärendehantering så kommer man att i den egna anpassningen av specifikationen behöva komplettera 
FGS:en för att all information som finns i det egna systemet ska kunna överföras. Kompletteringarna 
kan göras dels genom att man lägger till egna element i den egna anpassningen av FGS:en, dels genom 
att man länkar in egna XML-scheman med nya element och ändringar. 

FGS Arkivredovisning (RAFGS4V1.0) Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 
Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)  

RAFGS4V1.0 beskriver överföringar av arkivredovisningsinformation vilken följer det allmänna arkiv-
schemat. Specifikationen är endast avsedd att möjliggöra en standardiserad överföring av arkivredovis-
ningsinformation mellan olika system och bör inte på något sätt ses som en tolkning, en del, eller ett 
förtydligande av de regler som återfinns i olika författningar, allmänna råd eller vägledningar om upprätt-
andet av arkivredovisningar. Den är heller inte avsedd att användas vid utformandet av arkivredovis-
ningssystem i andra delar än sådana som rör import och exportfunktioner. 

FGS Arkivredovisning Tillägg (RAFGS4V1.0A20171025) Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) 
för Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) 

RAFGS4V1.0A20171025 innehåller teknisk information som är föränderlig. De ändringar som utförs i 
dokumentet kommer dock inte att påverka eller förändra användningen av FGS Arkivredovisning (All-
männa arkivschemat). Versionshanteringen har utformats för att underlätta identifieringen av den sena-
ste versionen av dokumentet. 

FGS Arkivredovisning (RAFGS5V1.1) Förvaltningsgemensamspecifikation (FGS) för 
Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 

RAFGS5V1.1 beskriver överföringar av arkivredovisningsinformation vilken följer den verksamhets-
baserade arkivredovisningen. Specifikationen är endast avsedd att möjliggöra en standardiserad över-
föring av arkivredovisningsinformation mellan olika system och bör inte på något sätt ses som en tolk-
ning, en del, eller ett förtydligande av de regler som återfinns i olika författningar, allmänna råd eller 
vägledningar om upprättandet av arkivredovisningar. Den är heller inte avsedd att användas vid utfor-
mandet av arkivredovisningssystem i andra delar än sådana som rör import och exportfunktioner. 

FGS Arkivredovisning Tillägg (RAFGS5V1.0A20180213) Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) 
för Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 
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RAFGS5V1.0A20180213 innehåller teknisk information som är föränderlig. De ändringar som utförs i 
dokumentet kommer dock inte att påverka eller förändra användningen av FGS Arkivredovisning (Verk-
samhetsbaserad). Versionshanteringen har utformats för att underlätta identifieringen av den senaste 
versionen av dokumentet. 

FGS Databas (RAFGS6V1.0) Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för relationsdatabaser 
baserad på SIARD 

RAFGS6V1.0 beskriver information och metadata som rör överföringen av en relationsdatabas. Den 
kan användas till att överföra och ställa av information från informationssystem för att hanteras obero-
ende av det ursprungliga systemet eller målsystemet. Den kan också användas vid överföringar av 
information från ett informationssystem direkt till ett e-arkiv eller mellan olika earkiv. Metadata specificer-
as på databas-nivå, övriga metadata tillhörande SIARD-filen finns i standarden SIARD 2.1. Dataelemen-
ten innehåller inte sådan information som gör det möjligt att göra en generell informationsåtersökning i 
överförd information. Eftersom en relationsdatabas ofta är så stor så behöver man i efterhand återskapa 
den för att effektivt kunna återsöka i och presentera informationen. Alternativt att man kan visa informa-
tionsinnehållet via ett gränssnitt som kan hantera exportformatet SIARD. 

FGS Databas Tillägg (RAFGS6V1.0A20210628) Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 
relationsdatabaser baserad på SIARD 

RAFGS6V1.0A20210628 innehåller teknisk information som är föränderlig men som inte påverkar eller 
förändrar användningen av FGS Databas. Dokumentet kommer att versionshanteras. Dokumentet inne-
håller en instruktion för hur en SIARD-fil placeras i ett informationspaket enligt FGS-paketstruktur. Det 
innehåller även en beskrivning av metodiken och de programvaror som finns tillgängliga för arkivering 
av relationsdataser med hjälp av SIARD. 

FIF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 29159-1:2010 Information technology — Biometric calibration, augmentation and fusion data 
— Part 1: Fusion information format 

ISO/IEC 29159-1 specifies a biometric fusion information format that establishes machine readable data 
formats to describe the statistics of comparison score inputs to a fusion process. It does not 

– standardize comparison-score normalization processes, nor 

– standardize or define fusion processes. 

FIIF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 9541 defines a method of naming glyphs and glyph collections, independent of any docu-
ment encoding technique; it assumes that one or more methods of associating document encoding 
techniques with glyph identifiers used in font resources will be provided by text processing systems. 
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It specifies the architecture of font resources, as well as the formats for font interchange amongst 
information processing systems. It also specifies the architecture and formats that can be used to 
construct font references in general electronic document interchange. 

ISO/IEC 9541-1:2012 Information technology — Font information interchange — Part 1: Architecture 

ISO/IEC 9541-1 specifies the architecture of a font resource required for font references and the inter-
change of font resources, that is, the font description, font metrics, glyph description and glyph metrics 
properties. 

ISO/IEC 9541-2:2012 Information technology — Font information interchange — Part 2: Interchange 
format 

ISO/IEC 9541-2 specifies the interchange formats for font information, and the minimum subsets of that 
information required for interchange. It requires the property definitions as defined in ISO/IEC 9541-1. 
Font subsets defined by ISO/IEC 9541-2 establish the minimum set of font properties that must occur 
within an ISO font resource. To accommodate the broad range of document and text processing func-
tions found in office and publishing environments, it is anticipated that ISO font resources will contain 
more than the minimum number of font properties. Font resources defined by ISO/IEC 9541-2 are used 
in various document processing environments in which the RELAX NG Compact Syntax schema (ISO/
IEC 19757-2) parsing algorithm is recognized. The format of font resource information as defined in ISO/
IEC 9541-2 is specified in RELAX NG Compact Syntax for consistent generation of font resources for 
use in the processing environments. 

ISO/IEC 9541-3:2012 Information technology — Font information interchange — Part 3: Glyph shape 
representation 

ISO/IEC 9541-3 specifies the architecture and interchange formats of glyph shape representations. Font 
resources represented using the architecture and interchange formats defined in ISO/IEC 9541-1 and 
ISO/IEC 9541-2 are used in various document processing environments in which the RELAX NG (ISO/
IEC 19757-2) parsing algorithm is recognized. The encoding of font resource information as defined in 
ISO/IEC 9541-3 is specified in RELAX NG representation for consistent generation of font resources for 
use in these processing environments. 

ISO/IEC 9541-4:2009 Information technology — Font information interchange — Part 4: 
Harmonization to Open Font Format 

ISO/IEC 9541-4 specifies the relationship between ISO/IEC 9541 font resource and ISO/IEC 14496-22 
OFF (Open Font Format File), to define ISO/IEC 9541 font resource from a given OFF file. The classifi-
cation, required or optional, syntax, and possible values of the properties are defined in ISO/IEC 9541-
1 and ISO/IEC 9541-2. The glyph shape representation and its interpretation are defined in ISO/IEC 
9541-3. 

ISO/IEC 10036:1996 Information technology — Font information interchange — Procedures for 
registration of font-related identifiers 

ISO/IEC 10036 provides the glyph identifiers and glyph images registered and published by the registra-
tion authority for ISO/IEC 10036. 
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FIPS 140-3 (SECURITY REQUIREMENTS FOR CRYPTOGRAPHIC 
MODULES) 

FIPS 140-3 Security Requirements for Cryptographic Modules186 

The selective application of technological and related procedural safeguards is an important respon-
sibility of every federal organization in providing adequate security in its computer and telecommunicat-
ion systems. FIPS 140-3 is applicable to all US federal agencies that use cryptographic-based security 
systems to protect sensitive information in computer and telecommunication systems, including voice 
systems, as defined in Section 5131 of the Information Technology Management Reform Act of 1996, 
Public Law 104-106 and the Federal Information Security Management Act of 2002, Public Law 107-
347. FIPS 140-3 shall be used in designing and implementing cryptographic modules that federal depart-
ments and agencies operate or are operated for them under contract. The standard provides four incre-
asing, qualitative levels of security intended to cover a wide range of potential applications and environ-
ments. The security requirements cover areas related to the secure design, implementation and opera-
tion of a cryptographic module. These areas include cryptographic module specification; cryptographic 
module interfaces; roles, services, and authentication; software, firmware security; operating environ-
ment; physical security; non-invasive security; sensitive security parameter management; self-tests; life-
cycle assurance; and mitigation of other attacks. 

FLAC 

 https://xiph.org/ 

1. IETF 

Free Lossless Audio Codec (draft-ietf-cellar-flac-01) 

Ett utkast av specifikationen för FLAC är ute som RFC.187 

2. XIPH.ORG 

Specifikationen för Flac har ingen version, och ska istället vara framåtkompatibel för att förhindra 
konflikt med tidigare implementeringar. 

Free Lossless Audio Codec 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio 
is compressed in FLAC without any loss in quality. It is a known fact that no algorithm can losslessly 
compress all possible input, so most compressors restrict themselves to a useful domain and try to work 
as well as possible within that domain. FLAC's domain is audio data. Though it can losslessly code any 
input, only certain kinds of input become smaller. FLAC exploits the fact that audio data typically has a 
high degree of sample-to-sample correlation. 

                                                
186  https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/140/3/final (20210221) 
187  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-flac/ (20210427) 

https://xiph.org/
https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/140/3/final
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-flac/
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Within the audio domain, there are many possible subdomains. For example: low bitrate speech, high-
bitrate multi-channel music. FLAC itself does not target a specific subdomain but many of the default 
parameters of the reference encoder are tuned to CD-quality music data, that is, 44.1kHz, 2 channel, 
16 bits per sample. The effect of the encoding parameters on different kinds of audio data will be 
examined later. 

– FLAC is intended for lossless compression only. The decoded audio is bit-for-bit identical to what 
went into the encoder. Each frame contains a 16-bit CRC of the frame data for detecting trans-
mission errors. The integrity of the audio data is further insured by storing an MD5 signature of the 
original encoded audio data in the file header, which can be compared against later during decoding 
or testing. 

– FLAC is asymmetric in favor of decode speed. Decoding requires only integer arithmetic, and is 
much less compute-intensive than for most perceptual codecs. Real-time decode performance is 
easily achievable on even modest hardware. 

– FLAC has an open-source reference implementation, with a well-documented format and API, and 
has several other independent implementations. 

– FLAC is error resistant because of the implemented framing; stream errors limit the damage to the 
frame in which the error occurred, typically a small fraction of a second worth of data. Contrast this 
with some other lossless codecs, in which a single error destroys the remainder of the stream. Flac 
has a verify option that decodes the encoded stream in parallel with the encoding process and 
compares the result to the original, aborting with an error if there is a mismatch. 

– FLAC is streamable as each frame contains enough data to decode that frame. FLAC does not even 
rely on previous or following frames. FLAC uses sync codes and CRCs, similar to MPEG and other 
formats, which, along with framing, allow decoders to pick up in the middle of a stream with a 
minimum of delay. 

– FLAC is seekable, that is, supports fast sample-accurate seeking. Not only is this useful for play-
back, it makes FLAC files suitable for use in editing applications. 

– FLAC supports metadata with tags, cover art, seek tables, and cue sheets. Applications can write 
their own APPLICATION metadata once they register an ID. New metadata blocks can be defined 
and implemented in future versions of FLAC without breaking older streams or decoders. 

– FLAC is open; it is neither proprietary, nor unencumbered by patents or DRM. 

libFLAC and libFLAC++ 

 https://xiph.org/flac/download.html 

FLF 

 CSV 

 DSV 

 TSV 

 Tabular data 

https://xiph.org/flac/download.html
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FLF (eng. Fixed Length Format) är inte en vanlig akronym, men den förekommer,188 och mer lämplig 
än den tidigare använda förkortningen i författningskommentarerna FLV (eng. Fixed Length Value) 
som kunde sammanblandas med Adobe FLV. 

En formell specifikation har inte påträffats för FLF. 

FLIF 

 http://flif.info/ 

 FUIF 

1. JON SNEYERS, PIETER WUILLE 

FLIF (eng. Free Lossless Image Format) ersattes av FUIF. 

FLV 

 ISO BMFF 

 SWF 

Flash video är ett proprietär filformat för video framtagen av Macromedia som senare övertogs av 
Adobe Systems. Elektroniska handlingar som har video lagrade i Adobe F4V eller FLV bör byta 
filformat till Matroska. 

EXEMPEL. Med programmet FFMpeg189 kopiera ljudkodningen och videokodningen i Adobe FLV till MKV (Matro-

ska): ffmpeg -i indata.flv -c:v copy -c:a copy utdata.mkv 

Alternativen för att bevara elektroniska handlingar med Flash är begränsade. Om de elektroniska 
handlingarna inte konverteras, eller kan konverteras, måste program som kan implementera Flash 
användas för att använda och hantera sådana elektroniska handlingar. 

EXEMPEL. Det Sydafrikanska skatteverket, förkortat på engelska som Sars (eng. South African Revenue Service), 

har tagit fram en webbläsare (eng. SARS Browser) för att möjliggöra för medborgare att använda och hantera elektro-

niska handlingar med Flash som myndigheten tagit fram för att fylla i formulär om beskattning. Fram tills handlingarna 

framställts med HTML5 krävs sådana speciella insatser.190 

1. ADOBE 

Adobe Flash Video File Format Specification Version 10.1 

                                                
188  https://www.ibm.com/docs/en/psfa/7.2.1?topic=format-fixed-length-files (20210702) 
189  https://ffmpeg.org/ (20210129) 
190  https://tools.sars.gov.za/webtools/sarsbrowser/browserdownload.aspx 

 https://www.sars.gov.za/ClientSegments/Individuals/How-Register-Tax/Pages/eFiling-Compatibility-Guidelines.aspx (20210402) 

http://flif.info/
https://www.ibm.com/docs/en/psfa/7.2.1?topic=format-fixed-length-files
https://ffmpeg.org/
https://tools.sars.gov.za/webtools/sarsbrowser/browserdownload.aspx
https://www.sars.gov.za/ClientSegments/Individuals/How-Register-Tax/Pages/eFiling-Compatibility-Guidelines.aspx
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Adobe Flash Video File Format Specification specificerar: 

– F4V, vilken är baserad på ISO BMFF, för ljud och video i AAC respektive H.264, 

– FLV, vilken utökar SWF, och har stöd för bland annat Sorensen Spark och On2 VP6. 

FTAM 

1. ISO 

ISO 8571-1:1988 Information processing systems — Open Systems Interconnection — File Transfer, 
Access and Management — Part 1: General introduction 

ISO 8571-1 provides a general introduction to the concepts and mechanisms specified in ISO 8571. The 
definitions are used in the following parts of ISO 8571. 

ISO 8571-2:1988 Information processing systems — Open Systems Interconnection — File Transfer, 
Access and Management — Part 2: Virtual Filestore Definition 

ISO 8571-2: 

– defines an abstract model of the virtual file store for describing files and file stores. 

– defines the set of actions available to manipulate the elements of the model. 

– defines the properties of individual files and associations in terms of attributes. 

– defines the form of representations of files with hierarchical structures. 

– requirements relating to the mapping from real to virtual file stores. 

– requirements for implementations of the real file store. 

The Virtual File store definition is provided for reference by the other parts of ISO 8571 defining the file 
service (ISO 8571-3) and specifying the file protocol (ISO 8571-4). 

ISO 8571-3:1988 Information processing systems — Open Systems Interconnection — File Transfer, 
Access and Management — Part 3: File Service Definition 

ISO 8571-3 defines in an abstract way the externally visible file transfer, access and management ser-
vice within the OSI Application Layer in terms of 

– the primitive actions and events of the service, 

– the parameter data associated with each primitive action and event, 

– the relationship between, and the valid sequences of, these actions and events. 

The service defined in ISO 8571-3 is that which is provided by the OSI file transfer, access and mana-
gement protocol ISO 8571-4 in conjunction with the Association Control Service Elements ISO 8649 
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and with the Presentation service ISO 8822. ISO 8571-3 does not specify individual implementations or 
products, nor does it constrain the implementation of entities and interfaces within a computer system. 
There is, therefore, no conformance to this part of ISO 8571. 

ISO 8571-4:1988 Information processing systems — Open Systems Interconnection — File Transfer, 
Access and Management — Part 4: File Protocol Specification 

ISO 8571-4 describes, within the ISO scheme, the behavior which must be exhibited by a system in 
order to take part in the provision of the file transfer access and management service. The file protocol 
specification references 3 service definitions to express the environment in which it is applied. 

FUIF 

 https://github.com/cloudinary/fuif 

 FLIF 

 JPEG XL 

1. CLOUDINARY 

FUIF (eng. Free Universal Image Format) införlivades med JPEG XL. 

GDF 

1. ISO 

ISO 20524 specifies the conceptual and logical data model and physical encoding formats for geo-
graphic databases for ITS (Intelligent Transport Systems) applications and services. It includes a 
specification of potential contents of such databases (data dictionaries for Features, Attributes and 
Relationships), a specification of how these contents are to be represented, and how relevant infor-
mation about the database itself can be specified (metadata). 

Typical ITS applications and services targeted by ISO 20524 are in-vehicle or portable navigation 
systems, traffic management centers, or services linked with road management systems, including 
public transport systems. The Conceptual Data Model has a broader focus than ITS applications and 
services. It is application independent, allowing for future harmonization of this model with other 
geographic database standards. 

ISO 20524-1:2020 Intelligent transport systems — Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 — Part 1: 
Application independent map data shared between multiple sources 

The focus of ISO 20524-1 is on ITS applications and services and it emphasizes road and road-related 
information. ITS applications and services, however, also require information in addition to road and 
road-related information. 

https://github.com/cloudinary/fuif
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EXAMPLE ITS applications and services need information about addressing systems in order to specify 
locations and, or destinations. Consequently, information about the administrative and postal subdivisio-
ns of an area is essential. 

EXAMPLE Map display is an important component of ITS applications and services. For proper map 
display, the inclusion of contextual information such as land and water cover is essential. 

EXAMPLE POI (Point-of-Interest) or service information is a key feature of traveler information. It adds 
value to end-user ITS applications and services. 

ISO 20524-2:2020 Intelligent transport systems — Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 — Part 2: Map 
data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-modal transport 

ISO 20524-2 further defines map data used in automated driving systems, Cooperative-ITS, and Multi-
modal transport. The focus is firstly on emerging ITS applications and services, such as Cooperative-
ITS and automated driving systems, and it emphasizes road, lane and relevant information on road and 
lane. However, ITS applications and services also require other information in addition to road and road-
related information, which are provided as external databases to connect with GDF and to complement 
each other. Highly defined public transport databases, for instance, are indispensable in multi-modal 
transport applications and services in particular. Thus, the secondly focus is on an expansion of the 
specification to connect with externally existing databases. It is particularly designed to connect a 
Transmodel (EN 12896-1 and EN 12896-2) conformant public transport database. 

GEDI 

1. ISO 

ISO 17933:2000 GEDI — Generic Electronic Document Interchange 

ISO 17933 specifies a format for exchange of electronic document copies between computer systems. 
The format includes the definition of a GEDI Header containing information about the requester, Supp-
lier, and format of the document and relevant bibliographic information. It is applicable to computer 
systems supporting Interlibrary Loan and Document Transmission applications. 

GEOGRAPHIC FILTER ENCODING SYNTAX FOR QUERY EXP-
RESSION 

 https://www.ogc.org/ 

1. ISO 

ISO 19143:2010 Geographic information — Filter encoding 

ISO 19143 describes an XML and KVP (key-value pair) encoding of a system neutral syntax for express-
ing projections, selection and sorting clauses collectively called a query expression. These components 
are modular and intended to be used together or individually by other international standards which 
reference ISO 19143. 

https://www.ogc.org/
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ISO 19143 defines an abstract component, named AbstractQueryExpression, from which other specifi-
cations can subclass concrete query elements to implement query operations. It also defines an addi-
tional abstract query component, named AbstractAdhocQueryExpression, which is derived from Abst
ractQueryExpression and from which other specifications can subclass concrete query elements follo-
wing the query pattern: An abstract query element from which service specifications can subclass a 
concrete query element that implements a query operation that allows a client to specify a list of resource 
types, an optional projection clause, an optional selection clause, and an optional sorting clause to query 
a subset of resources that satisfy the selection clause. This pattern is referred to as an ad hoc query 
pattern since the server in not aware of the query until it is submitted for processing. This is in contrast 
to a stored query expression, which is stored and can be invoked by name or identifier. 

ISO 19143 also describes an XML and KVP encoding of a system-neutral representation of a select 
clause. The XML representation is easily validated, parsed and transformed into a server-specific langu-
age required to retrieve or modify object instances stored in some persistent object store. 

ISO 19143 defines the XML encoding for the predicates. 

– A standard set of logical predicates: and, or and not. 

– A standard set of comparison predicates: equal to, not equal to, less than, less than or equal to, 
greater than, greater than or equal to, like, is null and between. 

– A standard set of spatial predicates: equal, disjoint, touches, within, overlaps, crosses, intersects, 
contains, within a specified distance, beyond a specified distance and BBOX. 

– A standard set of temporal predicates: after, before, begins, begun by, contains, during, ends, equa-
ls, meets, met by, overlaps and overlapped by. 

– A predicate to test whether the identifier of an object matches the specified value. 

ISO 19143 defines the XML encoding of metadata that allows a service to declare which conformance 
classes, predicates, operators, operands and functions it supports. This metadata is referred to as Filter 
Capabilities. 

2. OGC 

OGC 09-026r1 OpenGIS Filter Encoding 2.0 Encoding Standard 

OGC 09-026r1 är ekvivalent med ISO 19143:2010. 

GEOJSON 

 https://geojson.org/ 

 JSON 

1. IETF 

RFC 7946 The GeoJSON Format 

https://geojson.org/
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GeoJSON is a geospatial data interchange format based on JSON.  It defines several types of JSON 
objects and the manner in which they are combined to represent data about geographic features, their 
properties, and their spatial extents. GeoJSON uses a geographic coordinate reference system, World 
Geodetic System 1984, and units of decimal degrees. 

GEOREL 

1. ISO 

ISO 19149:2011 Geographic information — Rights expression language for geographic information — 
GeoREL 

ISO 19149 defines an XML-based vocabulary or language to express rights for geographic information 
in order that digital licenses can be created for such information and related services. This language, 
GeoREL, is an extension of the rights expression language in ISO/IEC 21000-5 and is to be used to 
compose digital licenses. Each digital license will unambiguously express those particular rights that the 
owners, or their agent, of a digital geographic resource extend to the holders of that license. The digital 
rights management system in which these licenses are used can then offer a before the fact (ex ante) 
protection for all such resources. 

NOTE The proper use of a GeoREL includes the preservation of rights access by formula expressed in 
usage licenses. Thus, data in the public or private domain, when protected, remain in their respective 
domains if the usage rights granted so state. 

These "rights" are not always covered by copyright law, and are often the result of contracts between 
individuals that specify the proper and allowed uses of resources, as opposed to the threat of copyright 
litigations which is an after the fact (ex post facto) remediation measure, not a before the fact protection 
measure. ISO 19149 is not a reflection of, or extension of, copyright law. Mechanisms for the enforceme-
nt and preservation of those contract rights are specified in ISO/IEC 21000, and it is not the intention of 
ISO 19149 to replace nor redefine those mechanisms, but to use them as previously standardized. 

GEOTIFF 

 https://www.ogc.org/standards/geotiff 

 TIFF 

1. OGC 

OGC (19-008r4) GeoTIFF Standard, Version: 1.1 (2019-09-14) 

OGC GeoTIFF specifies the content and structure of a group of industry-standard tag sets for the mana-
gement of georeferenced or geocoded raster imagery using TIFF. GeoTIFF defines a set of TIFF tags 
provided to describe all "Cartographic" information associated with TIFF imagery that originates from 
satellite imaging systems, scanned aerial photography, scanned maps, digital elevation models, or as a 
result of geographic analyses. The goal is to provide a consistent mechanism for referencing a raster 
image to a known model space or earth-based coordinate reference system and for describing those 
coordinate reference systems. 

https://www.ogc.org/standards/geotiff
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The tags documented in GeoTIFF are to be considered completely orthogonal, that is independent, to 
the raster-data descriptions of the TIFF specification, and impose no restrictions, for example, on how 
the standard TIFF tags are to be interpreted, which color spaces or compression types are to be used. 

2. OSGEO 

libgeotiff 1.6.0 

libgeotiff is designed to permit the extraction and parsing of the "GeoTIFF" Key directories, as well as 
definition and installation of GeoTIFF keys in new files. 

GIF 

 XMP 

GIF implementeras vanligtvis med en färgpalett på 8-bit från en 24-bit färgskala. Högre färgdjup kan 
efterliknas med tekniska metoder som darrning. Det finns tekniska metoder för att faktisk implemen-
tera GIF med fler färger, men de är inte vanligt förekommande. Till exempel, Gifski.191 

Patenten för LZW som implementeras i GIF har utgått. Tolkningen som görs här av patenten var 
dessutom att patenanspråken endast omfattade komprimering, och inte dekomprimering. 

1. COMPUSERVE INCORPORATED 

GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT Version 89a 

GIF (Graphics Interchange Format) Version 89a describes in detail the definition of the Graphics Inter-
change Format.  It is intended as a programming reference; it is recommended that the entire specifica-
tion be read carefully before programming, because of the interdependence of the various parts. There 
is an individual section for each of the Format blocks. Within each section, the sub-section labeled Req-
uired Version refers to the version number that an encoder has to use if the corresponding block is used 
in the Data Stream. Within each section, a diagram describes the individual fields in the block; the dia-
grams are drawn vertically; top bytes in the diagram appear first in the Data Stream. Bits within a byte 
are drawn most significant on the left end.  Multi-byte numeric fields are ordered Least Significant Byte 
first. Numeric constants are represented as Hexadecimal numbers, preceded by 0x.  Bit fields within a 
byte are described in order from most significant bits to least significant bits. 

GIML 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 30113-1:2015 Information technology — User interface — Gesture-based interfaces across 
devices and methods — Part 1: Framework 

                                                
191  https://gif.ski/ (20210520) 

https://gif.ski/
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ISO/IEC 30113-1 defines a framework and guidelines for gesture-based interfaces across devices and 
methods in supporting interoperability. 

NOTE Some of these devices include mice, touch screens, touch pads, 3D mice, joysticks, game 
controllers, wired gloves, depth-aware cameras, stereo cameras, Web cameras. 

ISO/IEC 30113-1 does not define or require specific technology for recognizing gesture of users. It foc-
uses on the description of a gesture and its functions for utilizing ICT systems. 

NOTE Operation of a physical keyboard is not addressed in this part of ISO/IEC 30113. 

ISO/IEC 30113-5:2019 Information technology — User interface — Gesture-based interfaces across 
devices and methods — Part 5: Gesture Interface Markup Language (GIML) 

ISO/IEC 30113-5 defines GIML; its syntax and the structure are described. 

ISO/IEC 30113-11:2017 Information technology — Gesture-based interfaces across devices and 
methods — Part 11: Single-point gestures for common system actions 

ISO/IEC 30113-11 defines single-point gestures for common system actions used in information and 
ICT systems. It specifies movements for clear and classified gestures recognized by the systems and 
applications. The single-point gestures are performed using an input device, for example a mouse, a 
stylus, or a body part, for example a fingertip, a hand. These single-point gestures are intended to oper-
ate in a consistent manner regardless of the system, platform, application or device. 

NOTE ICT systems include, but are not limited to, digital televisions, set-top boxes, video game consol-
es, communication devices, Internet devices, entertainment devices and personal computers. 

ISO/IEC 30113-12:2019 Information technology — User interfaces — Gesture-based interfaces across 
devices and methods — Part 12: Multi-point gestures for common system actions 

ISO/IEC 30113-12 defines multi-point gestures for common system actions used in information and 
communication technology ICT systems. It specifies movements and conditions for describing multi-
point gestures recognized by the systems and applications. The multi-point gestures are performed 
using an input device, for example multi-touchpad, multi-touchscreen, or body parts, for example finger-
tips, hands. These multi-point gestures are intended to operate in a consistent manner regardless of 
systems, platforms or applications. 

The gestures for common system actions denote system-level functions and common functions across 
applications of ICT systems. The system-level functions are executed at a system or a platform level. 
They include for example initiation, resume, restart and termination. The common functions across app-
lications are commonly executed among applications of a system or a platform. The functions include 
for example navigation of menus, opening an object, closing an object. 

NOTE ICT systems include, but are not limited to, digital televisions, set-top boxes, video game 
consoles, communication devices, internet devices, entertainment devices, and PCs. 

ISO/IEC 30113-60:2020 Information technology — Gesture-based interfaces across devices and 
methods — Part 60: General guidance on gestures for screen readers 
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ISO/IEC 30113-60 provides general guidance on gestures for screen readers running on various ICT 
devices. It does not define or require specific technologies for recognizing the gestures. It focuses on 
descriptions of gestures and functions for screen readers running on ICT devices. 

ISO/IEC 30113-61:2020 Information technology — Gesture-based interfaces across devices and 
methods — Part 61: Single-point gestures for screen readers 

ISO/IEC 30113-61 defines single-point gestures for screen readers. It specifies movements for clear 
and classified single-point gestures recognized by the screen readers. It describes single-point gestures 
performed by a POI (Point Of Interest). The single-point gestures are intended to operate in a consistent 
manner regardless of systems, platforms, applications or devices. 

NOTE A POI can be manipulated by using an object such as a fingertip, a stylus. 

GML 

 https://live.osgeo.org/archive/10.0/en/standards/gml_overview.html 

 ISO 19118 (Geographic Encoding Rules) 

 ISO 19139 (Encoding rules for XML schema implementation of geographic information) 

1. ISO 

ISO 19136-1:2020 Geographic information — Geography Markup Language (GML) — Part 1: 
Fundamentals 

GML is an XML encoding in accordance with ISO 19118 for the transport and storage of geographic 
information modelled in accordance with the conceptual modelling framework used in the ISO 19100 
series and including both the spatial and non-spatial properties of geographic features. ISO 19136 defin-
es the XML Schema syntax, mechanisms and conventions that 

– provide an open, vendor-neutral framework for the description of geospatial application schemas for 
the transport and storage of geographic information in XML, 

– allow profiles that support proper subsets of GML framework descriptive capabilities, 

– support the description of geospatial application schemas for specialized domains and information 
communities, 

– enable the creation and maintenance of linked geographic application schemas and datasets, 

– support the storage and transport of application schemas and datasets, 

– increase the ability of organizations to share geographic application schemas and the information 
they describe. 

Implementers can decide to store geographic application schemas and information in GML, or they can 
decide to convert from some other storage format on demand and use GML only for schema and data 
transport. 

https://live.osgeo.org/archive/10.0/en/standards/gml_overview.html


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 421 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

NOTE If an ISO 19109 conformant application schema described in UML is used as the basis for the 
storage and transportation of geographic information, ISO 19136 provides normative rules for the map-
ping of such an application schema to a GML application schema in XML Schema and, as such, to an 
XML encoding for data with a logical structure in accordance with the ISO 19109 conformant application 
schema. 

ISO 19136-2:2015 Geographic information — Geography Markup Language (GML) — Part 2: Extended 
schemas and encoding rules 

ISO 19136-2 extends ISO 19136-1 with additional schema components and requirements. 

2. OGC 

OpenGIS (OGC 07-036r1) Geography Markup Language (GML) Encoding Standard (Version 3.2.2, 
2016-12-05) 

OGC 07-036r1 konsoliderar rättelser till GML 3.2.1. Den verkar motsvara ISO 19136-1:2020. 

OGC (OGC 10-129r1) Geography Markup Language (GML) — Extended schemas and encoding rules 
(Version 3.3.0, 20120207) 

OGC 10-129r1 utökar GML 3.2.1. Den verkar motsvara ISO 19136-2:2015. 

GS1 BAR CODE 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 24724:2011 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— GS1 DataBar bar code symbology specification 

ISO/IEC 24724 defines the requirements for the GS1 DataBar symbology family. It specifies the charac-
teristics of the GS1 DataBar symbology family, data character encodation, symbol formats, dimensions, 
print quality requirements, error detection, and decoding algorithms. For GS1 Composite symbols, ISO/
IEC 24723 defines the 2D component. GS1 DataBar was formerly known as RSS (Reduced Space 
Symbology) and is renamed to align with the name of the GS1 organization. 

The GS1 DataBar family contains three types of linear symbologies to be used with the GS1 system. 
The first type has four variations: GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar 
Stacked and GS1 DataBar Stacked Omnidirectional. The stacked variations are two-row symbols. The 
second type comprises only one variation, namely GS1 DataBar Limited. The third type has two variati-
ons, a single row variation (GS1 DataBar Expanded) and a multi-row stacked variation (GS1 DataBar 
Expanded Stacked). The use of GS1 DataBar is intended to comply with the GS1 application guidelines 
as defined in the GS1 General Specifications. 

GS1 DataBar Omnidirectional and GS1 DataBar Stacked Omnidirectional encode a 14-digit GS1 item 
identification, often referred to as a GTIN (Global Trade Item Number), in a linear symbol that can be 
scanned omnidirectionally by suitably programmed point-of-sale scanners. GS1 DataBar Truncated and 
GS1 DataBar Stacked encode a 14-digit GS1 item identification in a linear symbol and are not suitable 
for omnidirectional scanning. GS1 DataBar Limited encodes a 14-digit GS1 item identification with a 
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leading digit of zero or one in a linear symbol for use on small items that will not be scanned at the point-
of-sale. GS1 DataBar Expanded encodes GS1 item identification plus supplementary application iden-
tifier element strings such as weight and "best before" date in a linear symbol that can be scanned 
omnidirectionally by suitably programmed point-of-sale scanners. 

Any member of the GS1 DataBar family can be printed as a stand-alone linear symbol or as part of a 
GS1 Composite symbol with an accompanying 2D-component printed above the GS1 DataBar linear 
component. GS1 DataBar symbols are intended for encoding identification numbers and data supple-
mentary to the identification. The administration of the numbering system by GS1 ensures that identi-
fication codes assigned to particular items are unique worldwide and that they and the associated supp-
lementary data are defined in a consistent way. The major benefit for the users of the GS1 system is 
the availability of uniquely defined identification codes and supplementary data formats for use in their 
trading transactions. 

GSVML 

 DICOM 

 HL7 

1. ISO 

ISO 25720:2009 Health informatics — Genomic Sequence Variation Markup Language (GSVML) 

ISO 25720 is applicable to the data exchange format that is designed to facilitate the exchange of the 
genomic sequence variation data around the world, without forcing change of any database schema. 
From an informatics perspective, GSVML defines the data exchange format based on XML. It covers, 

– Data exchange format, but not the database schema itself. 

– From a biological point of view, all genetic sequence variations, although the main focus is on poly-
morphisms, especially SNP (Single Nucleotide Polymorphism). In other words, it covers the annota-
tions of variation as clinical concerns and -omics concerns. 

– The human health associated species as human, cell line, and preclinical animals, although SNPs 
exist in various biological species, but not other biological species. 

– The clinical field, clinical research including drug discovery, but not basic research fields and other 
scientific fields. As for supposed application fields, our main focus is in human health including clini-
cal practice, preventive medicine, translational research and clinical researches. 

GZIP 

 https://www.gzip.org/ 

 http://zlib.net/ 

 Deflate 

https://www.gzip.org/
http://zlib.net/
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1. GNU 

GNU Gzip 1.10192 

Gzip reduces the size of files using LZ77 (Lempel-Ziv coding). Whenever possible, each file is replaced 
by one with the extension .gz, while keeping the same ownership modes, access and modification times. 
The default extension is .z for MSDOS, OS/2 FAT and Atari. 

2. IETF 

RFC 1952 GZIP file format specification version 4.3 

RFC 1952 specification defines a lossless compressed data format that is compatible with the widely 
used GZIP utility. The format includes a cyclic redundancy check value for detecting data corruption.  
The format presently uses the DEFLATE method of compression but can be easily extended to use 
other compression methods. The format can be implemented readily in a manner not covered by pat-
ents. 

H.263 

1. IETF 

RFC 4629 RTP Payload Format for ITU-T Rec. H.263 Video 

RFC 4629 describes a scheme to packetize an H.263 video stream for transport using RTP (Real-time 
Transport Protocol) with any of the underlying protocols that carry RTP. It also describes the syntax and 
semantics of SDP (Session Description Protocol) parameters needed to support the H.263 video codec. 

RFC 4629 obsoletes RFC 2429 and updates the H263-1998 and H263-2000 media type in RFC 3555. 

2. ITU-T 

Recommendation Y.4414/H.263 (01/05) H.263 : Video coding for low bit rate communication 

ITU-T Y.4414 and H.263 specifies a coded representation that can be used for compressing the moving 
picture component of audio-visual services at low bit rates. The basic configuration of the video source 
coding algorithm is based on ITU-T H.261 and is a hybrid of inter-picture prediction to utilize temporal 
redundancy and transform coding of the remaining signal to reduce spatial redundancy. The source 
coder can operate on five standardized video source formats: sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF and 16CIF, 
and can also operate using a broad range of custom video formats. The decoder has motion compen-
sation capability, allowing optional incorporation of this technique in the coder. Half pixel precision is 
used for the motion compensation, as opposed to ITU-T H.261 where full pixel precision and a loopfilter 
are used. Variable length coding is used for the symbols to be transmitted. 

                                                
192  https://www.gnu.org/software/gzip/ (20210430) 

https://www.gnu.org/software/gzip/
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In addition to the basic video source coding algorithm, eighteen negotiable coding options are included 
for improved compression performance and the support of additional capabilities. Additional supplemen-
tal information may also be included in the bitstream for enhanced display capability and for external 
usage. 

HDF 

HDF är avsedd för användningen och hanteringen av elektroniska handlingar som innehåller veten-
skaplig data. Den senaste versionen HDF5 förenklar och detaljerar datamodellen från HDF4. HDF5 
förenklar datamodellen i bemärkelsen att endast definiera ”dataobjekten”, datauppsättningar, och 
datagrupper, till skillnad från HDF4 som har stöd för flera dataobjekt. Till exempel, annotationer, 
datauppsättningar, datagrupper, bilder. HDF5 detaljerar datamodellen i bemärkelsen att exponera 
underliggande tekniska egenskaper, till skillnad från HDF4 som döljer sådana detaljer.193 

1. THE HDF GROUP 

 https://www.hdfgroup.org/ 

 https://support.hdfgroup.org/ 

HDF (v4, June 2017) Specification and Developer’s Guide 

HDF (Hierarchical Data Format) was designed to be an easy, straight-forward, and self describing 
means of sharing scientific data among people, projects, and types of computers. An extensible header 
and carefully crafted internal layers provide a system that can grow as scientific data-handling needs 
evolve. 

The HDF Specification and Developer's Guide fully describes the HDF data models, the corresponding 
file format specifications, and library implementation, and discusses criteria employed in the library’s 
development. Where appropriate, it provides limited guidelines for developers working on HDF itself or 
building applications that employ HDF. 

HDF5 File Format Specification Version 3.0 

HDF5 File Format Specification describes the lower-level data objects. Three levels of information com-
prise the file format.  

– Level 0 contains basic information for identifying and defining information about the file. 

– Level 1 information contains the information about the pieces of a file shared by many objects in the 
file, such as B-trees and heaps. 

– Level 2 is the rest of the file and contains all of the data objects with each object partitioned into 
header information, also known as metadata, and data. 

The various components of the lower-level data objects are described in pairs of tables. The first table 
shows the format layout, and the second table describes the fields. The titles of format layout tables 
begin with “Layout”. The titles of the tables where the fields are described begin with “Fields”. For 

                                                
193  The HDF Group (inget datum för publicering) HDF Knowledge Base HDF5, How is HDF5 different than HDF4. 
 https://portal.hdfgroup.org/display/knowledge/How+is+HDF5+different+than+HDF4 (20210418) 

https://www.hdfgroup.org/
https://support.hdfgroup.org/
https://portal.hdfgroup.org/display/knowledge/How+is+HDF5+different+than+HDF4
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example, the table that describes the format of the version 2 B-tree header has a title of “Layout: Version 
2 B-tree Header”, and the fields in the version 2 B-tree header are described in the table titled “Fields: 
Version 2 B-tree Header”. The sizes of various fields in the following layout tables are determined by 
looking at the number of columns the field spans in the table. There are exceptions: 

– The size may be overridden by specifying a size in parentheses. 

– The size of addresses is determined by the Size of Offsets field in the superblock and is indicated 
in the HDF5 File Format Specification with a superscripted ‘O’. 

– The size of length fields is determined by the Size of Lengths field in the superblock and is indicated 
in the HDF5 File Format Specification with a superscripted ‘L’. 

Values for all fields in the HDF5 File Format Specification should be treated as unsigned integers, unless 
otherwise noted in the description of a field. Additionally, all metadata fields are stored in little-endian 
byte order. All checksums used in the format are computed with the Jenkins’ lookup3 algorithm. When-
ever a bit flag or field is mentioned for an entry; bits are numbered from the lowest bit position in the 
entry. Various format tables in the HDF5 File Format Specification have cells with “This space inserted 
only to align table nicely”. These entries in the table are just to make the table presentation nicer and do 
not represent any values or padding in the file. 

HEIF 

 MPEG-H [ISO/IEC 23008-12] 

HEIF (eng. High Efficiency Image File) specificeras i ISO/IEC 23008-12. 

HL7 

 DICOM 

 GSVML 

 ISO 21090 (Data types for Health information interchange) 

1. HEALTH LEVEL SEVEN INTERNATIONAL 

CDA® Release 2, Version 3 

Alternative name: Clinical Document Architecture, R2, Clinical Document Architecture, R2 (Reaffirma-
tion), CDAR2. The HL7 CDA (Clinical Document Architecture) is a document markup standard that 
specifies the structure and semantics of "clinical documents" for the purpose of exchange between 
healthcare providers and patients. It defines a clinical document as having the following six characteri-
stics: (1) Persistence, (2) Stewardship, (3) Potential for authentication, (4) Context, (5) Wholeness and 
(6) Human readability. A CDA can contain any type of clinical content – typical CDA documents would 
be a Discharge Summary, Imaging Report, Admission & Physical, Pathology Report and more. The 
most popular use is for inter-enterprise information exchange, such as is envisioned for a US HIE (Health 
Information Exchange). 

FHIR® R4 (HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources, Release 4) 
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FHIR is an interoperability standard intended to facilitate the exchange of healthcare information betwe-
en healthcare providers, patients, caregivers, payers, researchers, and anyone else involved in the 
healthcare ecosystem. It consists of 2 main parts – a content model in the form of ‘resources’, and a 
specification for the exchange of these resources in the form of real-time RESTful interfaces as well as 
messaging and Documents. 

HL7 Context Management Specification (CCOW), Version 1.6 

Aimed at facilitating the integration of applications at the point of use, CCOW is a standard for both 
internal applications programming and runtime environment infrastructure that complements Health 
Level Seven International's traditional emphasis on data interchange and enterprise workflow. By synch-
ronizing and coordinating applications to automatically follow the patient, user, and other, contexts, 
CCOW serves as the basis for ensuring secure and consistent access to patient information from hetero-
geneous sources. Through this context management, software applications development suppliers can 
enable the clinical user's experience is similar to one of interacting with a single system, when in fact he 
or she might be using multiple, independent applications from many different systems, each via its native 
user interface. Healthcare facilities, particularly larger ones such as hospitals, having more than one 
system for clinical information see immense benefits with CCOW. 

HL7 Version 2 Product Suite 

HL7’s Version 2.x (V2) messaging standard is the workhorse of electronic data exchange in the clinical 
domain and arguably the most widely implemented standard for healthcare in the world. This messaging 
standard allows the exchange of clinical data between systems. It is designed to support a central patient 
care system as well as a more distributed environment where data resides in departmental systems. 

HL7 Version 3 Product Suite 

The Health Level Seven Version 3 (V3) Normative Edition—a suite of specifications based on HL7’s 
RIM (Reference Information Model)—provides a single source that allows implementers of V3 specifica-
tions to work with the full set of messages, data types, and terminologies needed to build a complete 
implementation. The 2015 Normative Edition represents the seventh publication of the complete suite 
of V3 specifications, and contains those Version 3 Standards that are ANSI Approved, those that have 
passed Normative Level Ballot and are awaiting final ANSI Approval, and DSTU (Draft Standards for 
Trial Use). It includes standards for communications that document and manage the care and treatment 
of patients in a wide variety of healthcare settings. As such, it is a foundational part of the technologies 
needed to meet the global challenge of integrating healthcare information, in areas such as patient care 
and public health. 

The Version 3 Normative Edition represents a new approach to clinical information exchange based on 
a model driven methodology that produces messages and electronic documents expressed in XML 
syntax. The V3 specification is built around subject domains that provide storyboard descriptions, trigger 
events, interaction designs, domain object models derived from the RIM, HMDs (Hierarchical Message 
Descriptor) and a prose description of each element. Implementation of these domains further depends 
upon a non-normative V3 Guide and normative specifications for: data types; the XML technical speci-
fications, ITS, or message wire format; message and control "wrappers", and transport protocols. 

2. ISO 

ISO/HL7 27931:2009 Data Exchange Standards — Health Level Seven Version 2.5 — An application 
protocol for electronic data exchange in healthcare environments 
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ISO 27931 establishes an application protocol for the electronic exchange of data in healthcare environ-
ments. 

ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards — HL7 Clinical Document Architecture, Release 2 

ISO 27932 covers the standardization of clinical documents for exchange. 

HTML 

1. ISO/IEC 15445 

ISO/IEC 15445:2000 Information technology — Document description and processing languages — 
HyperText Markup Language (HTML) 

ISO/IEC 15445 motsvarar samma krav som W3C HTML 4.01 nivå Strict. 

2. W3C 

W3C Recommendation (24 December 1999 superseded 27 March 2018) HTML 4.01 Specification 

HTML 4 is an SGML application conforming to ISO 8879 (Standard Generalized Markup Language). 
HTML 4.01 is a subversion of HTML 4. In addition to the text, multimedia, and hyperlink features of the 
previous versions of HTML (HTML 3.2 and HTML 2.0), HTML 4 supports more multimedia options, 
scripting languages, style sheets, better printing facilities, and documents that are more accessible to 
users with disabilities. HTML 4 also takes great strides towards the internationalization of documents, 
with the goal of making the Web truly World Wide. 

W3C Recommendation (14 December 2017 superseded 28 January 2021) HTML 5.2 

The W3C HTML 5.2 specification provides a semantic-level markup language and associated semantic-
level scripting APIs for authoring accessible pages on the Web ranging from static documents to dyna-
mic applications. It does not include mechanisms for media-specific customization of presentation, 
although default rendering rules for Web browsers are included, and several mechanisms for hooking 
into CSS are provided as part of the language. 

2.1. Markup Validation Service 

 https://validator.w3.org/ 

 https://github.com/w3c/markup-validator 

 https://validator.w3.org/unicorn/ 

Programmet (eng.) Markup Validation Service kan utföra dels en materiell, dels en formell kontroll. 
Den materiella kontrollen kan verifiera eller falsifiera teckenformatet som: 

‒ utf-8 (Unicode, internationellt) 

‒ utf-16 (Unicode, internationellt) 

‒ iso-8859-1 Västeuropa) 

https://validator.w3.org/
https://github.com/w3c/markup-validator
https://validator.w3.org/unicorn/
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‒ iso-8859-2 (Centraleuropa) 

‒ iso-8859-3 (Sydeuropa) 

‒ iso-8859-4 (Nordeuropa) 

‒ iso-8859-5 (Kyrilliska) 

‒ iso-8859-6-i (Arabiska) 

‒ iso-8859-7 (Grekiska) 

‒ iso-8859-8 (Hebreiska, visuellt) 

‒ iso-8859-8-i (Hebreiska, logiskt) 

‒ iso-8859-9 (Turkiska) 

‒ iso-8859-10 (Latin 6) 

‒ iso-8859-11 (Latin/Thai) 

‒ iso-8859-13 (Latin 7, Baltic Rim) 

‒ iso-8859-14 (Latin 8, Celtic) 

‒ iso-8859-15 (Latin 9) 

‒ iso-8859-16 (Latin 10) 

‒ iso-2022-jp (Japanska, e-post) 

‒ ksc_5601 (Korean) 

‒ gb2312 (Kinesiska, förenklad) 

‒ gb18030 (Kinesiska, förenklad) 

‒ big5 (Kinesiska, traditionell) 

‒ Big5-HKSCS (Kinesiska, Hong Kong) 

‒ tis-620 (Thai) 

‒ koi8-r (Ryska) 

‒ koi8-u (Ukrainska) 

‒ iso-ir-111 (Kyrilliska KOI-8) 

‒ windows-1250 (Centraleuropa) 

‒ windows-1251 (Kyrilliska) 

‒ windows-1252 (Västeuropa 

‒ windows-1253 (Grekiska) 

‒ windows-1254 (Turkiska) 

‒ windows-1255 (Hebreiska) 

‒ windows-1256 (Arabiska) 

‒ windows-1257 (Östersjöregionen) 
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Den formella kontrollen kan verifiera eller falsifiera att märksspråket är bland annat 

‒ HTML5 (experimental) 

‒ XHTML 1.0 Strict 

‒ XHTML 1.0 Transitional 

‒ XHTML 1.0 Frameset 

‒ HTML 4.01 Strict 

‒ HTML 4.01 Transitional 

‒ HTML 4.01 Frameset 

‒ HTML 4.01 + RDFa 1.1 

‒ HTML 3.2 

‒ HTML 2.0 

‒ ISO/IEC 15445:2000 ("ISO HTML") 

‒ XHTML 1.1 

‒ XHTML Basic 1.0 

‒ XHTML Basic 1.1 

‒ XHTML Mobile Profile 1.2 

‒ XHTML-Print 1.0 

‒ XHTML 1.1 plus MathML 2.0  

‒ XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1 

HTML++ 

1. OM HTML5 OCH HTML SOM EN “LEVANDE STANDARD” 

WHATWG (eng. Web Hypertext Application Technology Working Group) är en intressegrupp för 
utvecklingen av webben genom standarder, och tester av HTML. Gruppen uppstod 2004 som en 
reaktion mot den policy som då drevs i W3C vilket fokuserade på XHTML mot bekostnad av utveck-
lingen av HTML. Denna splittring kan förenklat beskrivas ha orsakats av två motstående värderingar 
om utvecklingen av materiel och metoder för webben, vilket kunde observeras i förhållandet mellan 
dessa två organisationer. W3C kom med tiden att överge XHTML och acceptera ”HTML5”, och 
WHATWG har specificerat implementering av HTML i XML, men uppfattningarna kring arbetsmeto-
dik var fortfarande en fråga:194 

                                                
194  Anteckning till Is this HTML5? (a. 1.2), sedan åtminstone 29 januari 2021 är anteckningen numera borttaget. 
 https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#is-this-html5? (20210129) 

https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#is-this-html5?
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Although we have asked them to stop doing so, the W3C also republishes some parts of this 

specification as separate documents. 

Spänningen verkade ligga i att å ena sidan betrakta en specifikation som ett aktivt pågående arbete 
snarare än å andra sidan utfärdandet av en specifikation som ses över, om alls, någon gång, några 
gånger, eller även med jämna mellanrum. I en viljeförklaring (eng. memorandum of understanding) 
mellan W3C och WHATWG har parterna uttryckt en avsikt om bland annat att det endast finns en 
specifikation: ”HTML”.195 Följden har blivit att W3C dragit tillbaka specifikationen för HTML5, och 
arbetar numera tillsammans med WHATWG att ta fram en endas specifikation för formatet ”HTML”. 

2. OM BETECKNINGEN HTML++ OCH HTML 5.2 

För WHATWG i sammanhanget av deras arbete hänvisar ”HTML5” förenklat till den senaste upp-
dateringen av ”HTML”, men WHATWG ser termen HTML5 mer som ett modeord för att hänvisa till 
alla nya materiel och metoder som tas fram för webben, dels märkspråket, dels API för funktionalitet-
er. Här är WHATWG en organisation av flera som tar fram vissa av dessa specifikationer. Till exem-
pel, DOM, URL, XMLHttpRequest.196 Att benämna den senaste specifikationen från WHATWG för 
HTML5 är alltså möjligt, men skickar fel signaler och etablerar en felaktig förståelse för WHATWG 
och deras arbete med ”HTML”. 

Samtidigt gav W3C ut versioner av HTML, vilka kunde betraktas vara HTML5 men som framgått kan 
en hänvisning till HTML5 förväxlas med specifikationen från WHATWG. Det fanns därför anledning 
att skilja mellan dessa två organisationers arbete med HTML i författningen för att undvika missför-
stånd. Av nämnda skäl kom specifikationer från W3C att betecknas mer specifikt, och specifikationer 
från WHATWG med en inkrementell operator (++) för att signalera en pågående utveckling; nästa 
version av den version av HTML som för tillfället gäller. Den senare beteckningen är inte vedertagen 
men fyller sitt syfte för denna författning. 

Ur ett tekniskt perspektiv saknas det numera anledning att använda två beteckningar eftersom W3C 
och WHATWG samarbetar med att ta fram endast en specifikation ”HTML”. Båda beteckningarna 
kommer emellertid att kvarstå i sammanhanget av dessa författningskommentarer, eftersom de 
avser att dokumentera den historiska utvecklingen och därmed kan behöva göra mer specifika hän-
visningar. 

3. OM RELATIONEN MELLAN HTML, SGML, OCH XHTML 

 XHTML++ och XHTML5 

HTML är numera ett abstrakt format som inte längre är formellt baserat på SGML, och kan serialise-
ras som ”HTML” eller XML. Medan HTML-serialiseringen inte längre följer SGML kan förenlighet 
med SGML fortfarande uppnås genom XML-serialiseringen. HTML 4.01 var en tillämpning av SGML, 

                                                
195  https://www.w3.org/2019/04/WHATWG-W3C-MOU.html 

 https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#history-2 (20210316) 
196  WHATWG (12 August 2021) HTML Living Standard (a. 1.2) Is this HTML5?. 
 https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#is-this-html5? (20210813) 
 

https://www.w3.org/2019/04/WHATWG-W3C-MOU.html
https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#history-2
https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#is-this-html5
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men med vissa begränsningar.197 HTML++ släppte helt enkelt återstående krav som dokumentdekla-
ration DOCTYPE och dokumenttypsdefinitioner DTD, även om deklarationen <!DOCTYPE html> tillåts för bakåt-
kompatibilitet med vissa webbläsare. 

Medan HTML 5.2 definierade XHTML som den senaste versionen av XML-syntaxen, har HTML++ 
numera formellt övergett termen, bland annat med hänvisning till att termen inte används för MathML 
och SVG.198 

4. OM BESTÄNDIGHETEN AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR I HTML++ 

Ett svar från WHATWG till frågan (eng.) Will future browsers have any idea what older HTML docu-
ments mean? (2019-04-06) belyser att HTML++ är dels en specifikation, dels en implementering 
avseende en specifikation för hur HTML ska implementeras.199 

Browsers do not implement HTML+, HTML2, HTML3.2, HTML4, HTML4.01, etc, as separate 

versions. They all just have a single implementation that covers all these versions at once. That is 

what the HTML Standard defines: how to write a browser (or other implementation) that handles 

all previous versions of HTML, as well as all the latest features. 

One of the main goals of the HTML Standard and the WHATWG effort as a whole is to make it 

possible for archeologists hundreds of years from now to write a browser and view HTML 

content, regardless of when it was written. Making sure that we handle all documents is one of 

our most important goals. Not having versions does not preclude this; indeed it makes it 

significantly easier. 

 

HTS FILE FORMATS 

 http://www.htslib.org/ 

1. GENOME RESEARCH 

 https://samtools.github.io/hts-specs/ 

1.1. CRAM 

 https://www.ga4gh.org/ 

samtools-devel@lists.sourceforge.net (4 Feb 2021) CRAM format specification (version 3.0) 

The CRAM format specification has the following major objectives: 

– Significantly better lossless compression than BAM 

                                                
197  Till exempel, se HTML 4.01 (a. B.3.3) SGML features with limited support. 
198  Jämför specifikationen för WHATWG (uppdaterad 20210128) HTML++ (a. 1.8 och a. 14.1) med specifikationen 

för HTML 5.2 (a. 1.6 och 9.1) om HTML vs XML Syntax respektive Writing documents in the XML syntax. 
199  https://github.com/whatwg/html/blob/master/FAQ.md#will-future-browsers-have-any-idea-what-older-html-documents-mean (20210129) 

http://www.htslib.org/
https://samtools.github.io/hts-specs/
https://www.ga4gh.org/
https://github.com/whatwg/html/blob/master/FAQ.md#will-future-browsers-have-any-idea-what-older-html-documents-mean
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– Full compatibility with BAM 

– Effortless transition to CRAM from using BAM files 

– Support for controlled loss of BAM data 

The first three objectives allow users to take immediate advantage of the CRAM format while offering a 
smooth transition path from using BAM files. The fourth objective supports the exploration of different 
lossy compres-sion strategies and provides a framework in which to effect these choices. Please note 
that the CRAM format does not impose any rules about what data should or should not be preserved. 
Instead, CRAM supports a widerange of lossless and lossy data preservation strategies enabling users 
to choose which data should be preserved. 

Data in CRAM is stored either as CRAM records or using one of the general purpose compressors; 
Gzip, Bzip2. CRAM records are compressed using a number of different encoding strategies. For exam-
ple, bases are reference compressed by encoding base differences rather than storing the bases them-
selves. 

1.2. SAM, BAM och BAI 

BAM (eng. Binary Alignment/Map) är en binär representation av SAM (eng. Sequence Alignment/
Map) som representeras med text. IBAM är en indexerad BAM, och BGZF är en komprimerad BAM. 

The SAM/BAM Format Specification Working Group (7 Jan 2021) Sequence Alignment/Map Format 
Specification [1.6] 

SAM is a TAB-delimited text format consisting of a header section, which is optional, and an alignment 
section. If present, the header must be prior to the alignments. Header lines start with @, while alignment 
lines do not. Each alignment line has 11 mandatory fields for essential alignment information such as 
mapping position, and variable number of optional fields for flexible or aligner specific information. 

The SAM/BAM Format Specification Working Group (7 Jan 2021) The BAM Format Specification [1.6] 

BAM is compressed in the BGZF format. All multi-byte numbers in BAM are little-endian, regardless of 
the machine endianness. The format is formally described in the following table where values in brackets 
are the default when the corresponding information is not available; an underlined word in uppercase 
denotes a field in the SAM format 

IBAM (Indexing BAM) aims to achieve fast retrieval of alignments overlapping a specified region without 
going through the whole alignments. BAM must be sorted by the reference ID and then the leftmost 
coordinate before indexing. 

BGZF is block compression implemented on top of the standard Gzip file format. The goal of BGZF is 
to provide good compression while allowing efficient random access to the BAM file for indexed queries.  
The BGZF format is ‘gunzip compatible’, in the sense that a compliant gunzip utility can decompress a 
BGZF compressed file. A BGZF file is a series of concatenated BGZF blocks, each no larger than 64Kb 
before or after compression. Each BGZF block is itself a spec-compliant Gzip archive which contains 
an “extra field” in the format described in RFC1952. The Gzip file format allows the inclusion of applic-
ation-specific extra fields and these are ignored by compliant decompression implementation. The Gzip 
specification also allows Gzip files to be concatenated. The result of decompressing concatenated Gzip 
files is the concatenation of the uncompressed data. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 433 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

1.3. VCF och BCF 

BCF (eng. Binary Call Format) är en binär representation av VCF (eng. Variant Call Format) som 
representeras med text. 

The Variant Call Format Specification VCFv4.3 (13 Jan 2021) 

VCF is a text file format. It contains meta-information lines, prefixed with ##, a header line, prefixed with 
#, and data lines each containing information about a position in the genome and genotype information 
on samples for each position; text fields are separated by tabs. Zero length fields are not allowed, a dot 
. must be used instead. In order to ensure interoperability across platforms, VCF compliant implemen-
tations must support both LF \n and CR+LF \r\n newline conventions. 

The Variant Call Format Specification BCFv2.2 (13 Jan 2021) 

VCF is very expressive, accommodates multiple samples, and is widely used in the community. Its 
biggest drawback is that it is big and slow. Files are text and therefore require a lot of space on disk. A 
normal batch of a hundred exomes is a few GB, but large-scale VCFs with thousands of exome samples 
quickly become hundreds of GBs. Because the file is text, it is extremely slow to parse. Overall, the idea 
behind BCF2 is simple. BCFv2 is a binary, compressed equivalent of VCF that can be indexed with tabix 
and can be efficiently decoded from disk or streams. For efficiency reasons BCFv2 only supports a 
subset of VCF, in that all info and genotype fields must have their full types specified. For example, BCF
v2 requires that if an info field AC is present then it must contain an equivalent VCF header line noting 
that AC is an allele indexed array of type integer. 

HUFFYUV 

1. BEN RUDIAK-GOULD 

 http://rationalqm.us/www.math.berkeley.edu/benrg/ 

Huffyuv v2.1.1 

Huffyuv is a very fast, lossless video codec. "Lossless" means that the output from the decompressor is 
bit-for-bit identical with the original input to the compressor. "Fast" means a compression throughput of 
up to 38 megabytes per second on my 416 MHz Celeron. 

Huffyuv is intended to replace uncompressed YUV as a video capture format. It is fast enough to comp-
ress full-resolution CCIR 601 video (720 x 480 x 30fps) in real time as it's captured on my machine. 
Huffyuv also supports lossless compression of RGB data, so it can be used for the output of programs 
like VirtualDub. 

HYTIME 

 https://www.hytime.org/ 

http://rationalqm.us/www.math.berkeley.edu/benrg/
https://www.hytime.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 10744:1997 Information technology — Hypermedia/Time-based Structuring Language 
(HyTime) 

ISO/IEC 10744 defines a language and underlying model for the representation of "hyper-documents" 
that link and synchronize static and dynamic (time-based) information contained in multiple conventional 
and multimedia documents and information objects. It is an SGML application conforming to SGML (ISO 
8879). HyTime can represent time in both the abstract, or "musical" sense, and in user-defined real-time 
units. It also provides a way of relating the two so that elements of time-dependent documents can be 
synchronized. The hyper-document interchange format recommended is SDIF (ISO 9069). Other inter-
change formats can also be used. 

NOTE This facility extends to the representation of multimedia information, once limited to conventional 
documents, the power to distinguish intrinsic information content from style considerations. 

Techniques for representing HyTime time model are equally applicable to spatial and other domains; all 
are treated as systems for measuring along different axes of a coordinate space. Arbitrary cross-
references and access paths based on external interactions ("hypermedia links") are also supported. 
The time representation of HyTime contains sufficient information to derive the durations of both control 
("gestural") data, for example control information for audio or video hardware, and visual data, for 
example a music score, presentation storyboard, or television script. 

The media formats and data notations of objects in a HyTime hyper-document can include formatted 
and unformatted documents, audio and video segments, still images, and object-oriented graphics, 
among others. Users can specify the positions and sizes of occurrences of objects in space and time, 
using a variety of measurement units and granularities. Temporal requirements of applications ranging 
from animation to project management can be supported by choosing appropriate measurement 
granules. 

NOTE ISO/IEC 10744 does not address the representation of audio or video content data, but simply 
defines the means by which the start-time and duration of such data can be synchronized with other 
digitized information. Nor does it specify the layout process by which occurrences of unformatted 
documents and other information objects can be made to fit the positions and sizes specified for them. 

HyTime is an enabling standard, not an encompassing one. As a result, the objects comprising a HyTime 
hyper-document are free to conform to any application architectures, or to document architectures impo-
sed by standards, and to be represented in any notation permitted by those architectures. Only the "hub 
document", which may determine the hyper-document membership, must conform to HyTime in addition 
to any other architectures to which it may conform. HyTime is designed for flexibility and extensibility. 
Optional subsets can be implemented, alone or in conjunction with user-defined extensions. 

The field of application of HyTime is IOH (Integrated Open Hypermedia), the "bibliographic model" of 
hyperlinking wherein an author can, by a suitable reference, link to anything, anywhere, at any time. 
Because of the modular design and flexible conformance rules if HyTime, implementations need support 
only those facilities that are within their present capabilities. User investment in hyper-document prepa-
ration is nevertheless encouraged because of the well-defined upward-compatible path to a full hyper-
media solution. HyTime is intended for use as the infrastructure of platform-independent information 
interchange for hypermedia and synchronized and non-synchronized multimedia applications. Applica-
tion developers will use HyTime constructs to design their information structures and objects, and the 
HyTime language to represent them for interchange. 
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NOTE The HyTime language is not intended for encoding the internal representation of information on 
which application programs act while executing. 

Applications can use HyTime to represent hyper-documents containing information that is at any stage 
of rendition, from "revisable" to "optimized for interactive access". An application can also choose to 
convert a rendition of a HyTime hyper-document into an optimized form for transmission or interactive 
presentation. 

NOTE Whether the HyTime representation of a hyper-document can be used in a local file system for 
direct access by programs will depend on the type of information in the hyper-document, the speed of 
the platform, and the functions performed by the applications that access the hyper-document. 

I-JSON 

 JSON 

1. RFC 

RFC 7493 The I-JSON Message Format 

I-JSON (Internet JSON) is a restricted profile of JSON designed to maximize interoperability and increa-
se confidence that software can process it successfully with predictable results. 

ICALENDAR 

1. IETF 

RFC 5545 Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar) 

RFC 5545 defines the iCalendar data format for representing and exchanging calendaring and schedul-
ing information such as events, to-dos, journal entries, and free/busy information, independent of any 
particular calendar service or protocol. 

RFC 5546 iCalendar Transport-Independent Interoperability Protocol (iTIP) 

RFC 5546 specifies a protocol that uses the iCalendar object specification to provide scheduling inter-
operability between different calendaring systems. This is done without reference to a specific transport 
protocol so as to allow multiple methods of communication between systems. Subsequent documents 
will define profiles of this protocol that use specific, interoperable methods of communication between 
systems. iTIP complements the iCalendar object specification by adding semantics for group scheduling 
methods commonly available in current calendaring systems. These scheduling methods permit two or 
more calendaring systems to perform transactions such as publishing, scheduling, rescheduling, res-
ponding to scheduling requests, negotiating changes, or canceling. 

RFC  6638 Scheduling Extensions to CalDAV 
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RFC  6638 defines extensions to the CalDAV (Calendaring Extensions to WebDAV) "calendar-access" 
feature to specify a standard way of performing scheduling operations with iCalendar-based calendar 
components. RFC  6638 defines the "calendar-auto-schedule" feature of CalDAV. 

RFC 6868 Parameter Value Encoding in iCalendar and vCard 

RFC 6868 updates the data formats for iCalendar (RFC 5545) and vCard (RFC 6350) to allow parameter 
values to include certain characters forbidden by the existing specifications. 

RFC 7529 Non-Gregorian Recurrence Rules in the Internet Calendaring and Scheduling Core Object 
Specification (iCalendar) 

RFC 7529 defines extensions to iCalendar (RFC 5545) to support use of non-Gregorian recurrence 
rules. It also defines how CalDAV (RFC 4791) servers and clients can be extended to support these 
new recurrence rules. 

RFC 7953 Calendar Availability 

RFC 7953 specifies a new iCalendar component that allows the publication of available and unavailable 
time periods associated with a calendar user. This component can be used in standard iCalendar free-
busy lookups, including the iTIP (RFC 5546) free-busy requests, to generate repeating blocks of 
available or busy time with exceptions as needed. RFC 7953 also defines extensions to the CalDAV 
calendar access protocol (RFC 4791) and the associated scheduling protocol (RFC 6638) to specify 
how this new calendar component can be used when evaluating free-busy time. 

RFC 7986 New Properties for iCalendar 

RFC 7986 defines a set of new properties for iCalendar data and extends the use of some existing 
properties to the entire iCalendar object. 

ICC 

 http://www.color.org/ 

1. ICC FÄRGHANTERING 

1.1. ISO 

ISO 18619:2015 Image technology colour management — Black point compensation 

ISO 18619 specifies a procedure, including computation, by which a transform between ICC profiles 
can be adjusted, that is compensated, to take into account differences between the dark end of the 
source colour space and the dark end of the destination colour space. This is referred to as BPC (Black 
Point Compensation). The relative colorimetric encoding of ICC profile transforms already provides a 
mechanism for such adjustment of the light, that is white, end of the tone scale. 

ISO/TS 21830:2018 Image technology colour management — Black point compensation for n-colour 
ICC profiles 

ISO/TS 21830 specifies a procedure, including computation, for extending the method described in ISO 
18619:2015 to n-colour ICC profiles specifically for the xCLR cases where the colorants are either CMYK 

http://www.color.org/
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plus combinations from the set of red, orange, green, blue and violet or where, for the 3CLR case, the 
colorants are CMY-like chromatic colorants with widely-spaced hue angles. Other types of colour spaces 
which are otherwise permitted by 15076-1, such as 2CLR (two-device colorants), are not addressed by 
ISO/TS 21830. 

2. ICC 

Specification ICC.1:2010 (Profile version 4.3.0.0) Image technology colour management — 
Architecture, profile format, and data structure 

Specifikationen ICC.1:2010 är ekvivalent med ISO 15076-1:2010. 

3. ISO 

ISO 15076-1:2010 Image technology colour management — Architecture, profile format and data 
structure — Part 1: Based on ICC.1:2010 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 15076-1 specifies a colour profile format and describes the architecture within which it can operate. 
This architecture supports the exchange of information which specifies the intended colour image 
processing of digital data. The required reference colour spaces and the data structures, or “tags”, are 
also specified. 

NOTE The technical content of ISO 15076-1 is identical to that of ICC.1:2010. 

ISO/TS 23564:2020 Image technology colour management — Evaluating colour transform accuracy in 
ICC profiles 

 Teknisk kontroll 

ISO/TS 23564 describes procedures for evaluating the accuracy of colorimetric rendering intents in ICC 
profiles. It applies to v4 ICC profiles made according to ISO 15076-1. It does not apply to subjective 
tests of ICC profiles, such as for perceptual or saturation rendering intents, and it does not apply to high 
dynamic range colour media or spaces. 

ICCMAX 

 http://www.color.org/ 

1. ICC 

ICC Specification ICC.2:2019 (Profile version 5.0.0 – iccMAX) 

ICC.2:2019 är ekvivalent med ISO 20677. 

http://www.color.org/
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2. ISO 

ISO 20677:2019 Image technology colour management — Extensions to architecture, profile format 
and data structure 

ISO 20677 is based on ISO 15076-1, and describes an expanded profile specification and profile conn-
ections that permit greater flexibility and functionality than ISO 15076-1. All definitions and requirements 
in ISO 15076-1 are therefore in force unless otherwise specified by ISO 20677. It defines minimum 
structural and operational requirements for writing and reading ICC profiles. Additional workflow require-
ments and restrictions are defined in domain-specific ICS (Interoperability Conformance Specification) 
approved and registered by the ICC. 

In ISO 20677, some ISO 15076-1 types have been removed, and others have been added. A CMM 
(Colour Management Module) compatible with profiles conforming to ISO 20677 will have backwards 
compatibility with profiles conforming to ISO 15076-1. Where the name of a type in ISO 20677 is the 
same as a type in ISO 15076-1, the type definition is based on the ISO 15076-1 definition. The exception 
is the definition of the MPE type, which has been expanded. Where the extensions described in ISO 
20677 are not required in a particular workflow, ISO 15076-1 is used as the basis for color management 
profiles and architectures. 

ICDD 

1. ISO 

ISO 21597-1:2020 Information container for linked document delivery — Exchange specification — 
Part 1: Container 

ISO 21597-1 defines an open and stable container format to exchange files of a heterogeneous nature 
to deliver, store and archive documents that describe an asset throughout its entire lifecycle. ICCD 
(Information Container for linked Document Delivery) is suitable for all parties dealing with information 
concerning the built environment, where there is a need to exchange multiple documents and their inter-
relationships, either as part of the process or as contracted deliverables. The format is intended to use 
resources either included in the container, such as documents or referenced remotely, such as web 
resources. A key feature is that the container can include information about the relationships between 
the documents. Relevant use-cases reflect the need for information exchange during the entire life cycle 
of any built asset and can include, but are not limited to, the handover of 

– a published bidding package, 

– required project deliverables at a specific project stage, for example, when proposing different desi-
gn scenarios, 

– shared information as background or for further development, 

– published approval packages, or 

– information about versions between partners to provide a means to reference particular states of 
the information and track changes. 
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ISO 21597-2:2020 Information container for linked document delivery — Exchange specification — 
Part 2: Link types 

ISO 21597-2 provides the opportunity to add information about the contents of a container by further 
specializing the generic types of links specified in ISO 21597-1. The defined link types have been chosen 
to enhance the use of the container by allowing the addition of semantic relationships that are human 
interpretable to provide greater clarity about those links. 

ID3 

 https://id3.org/ 

ID3 kan beskrivas vara en informell standard, och har två formella specifikationer, men även infor-
mella källunderlag. 

1. ID3.ORG 

ID3 tag version 2.4.0 

ID3v2.4.0 består av två dokument (eng.) ”Main Structure” och (eng.) ”Native Frames”. En beskrivning 
av förändringar från version 2.3 till 2.4 återfinns i dokumentet (eng.) ”Changes”. 

ID3 tag version 2.3.0 

ID3v2.3.0 is a more developed version of the ID3v2.2.0 informal standard, evolved from the ID3 tagging 
system. The ID3v2 offers a flexible way of storing information about an audio file within itself to determine 
its origin and contents. The information may be technical information, such as equalization curves, as 
well as related meta information, for example, title, performer, copyright. 

IDEF 

1. ISO/IEC/IEEE 

ISO/IEC/IEEE 31320-1:2012 Information technology — Modeling Languages — Part 1: Syntax and 
Semantics for IDEF0 

ISO/IEC/IEEE 31320-1:2012 identifies the basic components of IDEF0 (Integration Definition 0) syntax 
(the drawn, visual elements of the language and how they may be used together) and IDEF0 semantics 
(what it means when the visual elements are used together in specific, allowable ways), specifies the 
rules that govern the use of these modelling components, and describes the types of diagrams used in 
an IDEF0 model. ISO/IEC/IEEE 31320-1 identifies and discusses the model pages with which each 
diagram in an IDEF0 model is associated and discusses specific features found in an IDEF0 diagram. 
It describes IDEF0 reference expressions and IDEF0 diagram feature references. It also presents an 
abstract formalization of the IDEF0 language. 

ISO/IEC/IEEE 31320-2:2012 Information technology — Modeling Languages — Part 2: Syntax and 
Semantics for IDEF1X97 (IDEFobject) 

https://id3.org/
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ISO/IEC/IEEE 31320-2 describes the semantics and syntax of IDEF1X, a language used to represent a 
conceptual schema. Two styles of IDEF1X model are described. The key style is used to produce 
information models that represent the structure and semantics of data within an enterprise and is back-
ward-compatible with the US government's FIPS (Federal Information Processing Standard) PUB 184, 
Integration Definition for Information Modeling (IDEF1X). 

The identity style is used to produce object models that represent the knowledge, behavior, and rules 
of the concepts within an enterprise. It can be used as a growth path for key-style models. The identity 
style can, with suitable automation support, be used to develop a model that is an executable prototype 
of the target object-oriented system. 

IDL 

 https://www.omg.org/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19516:2020 Information technology — Object management group — Interface definition 
language (IDL) 4.2 

ISO/IEC 19516 specifies the OMG IDL (Interface Definition Language). IDL is a descriptive language 
used to define data types and interfaces in a way that is independent of the programming language or 
operating system, processor platform. The IDL specifies only the syntax used to define the data types 
and interfaces. It is normally used in connection with other standards that further define how these types, 
interfaces are utilized in specific contexts and platforms: 

– Separate "language mapping" standards define how the IDL-defined constructs map to specific 
programming languages, for example, C/C++, Java, C#. 

– Separate "serialization" standards define how data objects and method invocations are serialized 
into a format suitable for network transmission. 

– Separate "middleware" standards, such as, DDS or CORBA leverage the IDL to define data-types, 
services, and interfaces. 

The description of IDL grammar uses a syntax notation that is similar to EBNF (Extended Backus-Naur 
Format). 

IDML 

 INDD 

 INDT 

1. ADOBE 

IDML är uppföljaren till INX (eng. INDesign Interchange), vilka är XML representationer av dokument 
eller komponenter i InDesign. IDML är, liksom INX, avsedd att vara ett utbytesformat, men tillskillnad 
från INX som var svår att koda och avkoda, är IDML även avsedd att möjliggöra användning och 
hantering i och med andra program än Adobes produkter. 

https://www.omg.org/
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IDML File Format Specification 8.0 (2012) 

IDML is an XML representation of an InDesign document or components. The IDML File Format Specifi-
cation describes the structure of IDML files, the XML schema for IDML validation, and provides examp-
les of IDML file content. It has been updated for IDML version 8.0, which corresponds to InDesign CS6. 

IDMP 

 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-medicines-iso-idmp-standards-overview 

1. ISO 

ISO 11238:2018 Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and 
structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances 

ISO 11238 provides an information model to define and identify substances within medicinal products 
or substances used for medicinal purposes, including dietary supplements, foods and cosmetics. The 
information model can be used in the human and veterinary domain since the principles are trans-
ferrable. 

ISO 11239:2012 Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and 
structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical 
dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging 

ISO 11239 specifies: 

– the structures and relationships between the data elements required for the exchange of information, 
which uniquely and with certainty identify pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes 
of administration and packaging items related to medicinal products; 

– a mechanism for the association of translations of a single concept into different languages; 

– a mechanism for the versioning of the concepts in order to track their evolution; 

– rules to allow regional authorities to map existing regional terms to the terms created using ISO 112
39 in a harmonized and meaningful way. 

ISO 11240:2012 Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and 
structures for the unique identification and exchange of units of measurement 

ISO 11240: 

– specifies rules for the usage and coded representation of units of measurement for the purpose of 
exchanging information about quantitative medicinal product characteristics that require units of 
measurement in the human medicine domain, for example strength; 

– establishes requirements for units in order to provide traceability to international metrological stan-
dards; 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-medicines-iso-idmp-standards-overview
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– provides rules for the standardized and machine-readable documentation of quantitative compo-
sition and strength of medicinal products, specifically in the context of medicinal product identifica-
tion; 

– defines the requirements for the representation of units of measurement in coded form; 

– provides structures and rules for mapping between different unit vocabularies and language trans-
lations to support the implementation of ISO 11240, taking into account that existing systems, dictio-
naries and repositories use a variety of terms and codes for the representation of units. 

ISO 11240 is limited to the representation of units of measurement for data interchange between compu-
ter applications. 

ISO 11615:2017 Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and 
structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information 

ISO 11615 establishes definitions and concepts and describes data elements and their structural rela-
tionships, which are required for the unique identification and the detailed description of Medicinal Pro-
ducts. Taken together, the standards listed in the Introduction define, characterize and uniquely identify 
regulated Medicinal Products for human use during their entire life cycle, that is from development to 
authorization, post-marketing and renewal or withdrawal from the market, where applicable. 

ISO 11616:2017 Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and 
structures for unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information 

ISO 11616 is intended to provide specific levels of information relevant to the identification of a Medicinal 
Product or group of Medicinal Products. It defines the data elements, structures and relationships bet-
ween data elements that are required for the exchange of regulated information, in order to uniquely 
identify pharmaceutical products. This identification is to be applied throughout the product lifecycle to 
support pharmacovigilance, regulatory and other activities worldwide. In addition, ISO 11616 is essential 
to ensure that pharmaceutical product information is assembled in a structured format with transmission 
between a diverse set of stakeholders for both regulatory and clinical purposes, for example, e-prescri-
bing, clinical decision support. This ensures interoperability and compatibility for both the sender and 
the recipient. ISO 11616 is not intended to be a scientific classification for pharmaceutical products. 
Rather, it is a formal association of particular data elements categorized in prescribed combinations and 
uniquely identified when levelling degrees of information are incomplete. This allows for Medicinal Prod-
ucts to be unequivocally identified on a global level. Medicinal products for veterinary use are out of 
scope of ISO 11616. 

ISO/TS 19844:2018 Health informatics — Identification of medicinal products (IDMP) — 
Implementation guidelines for ISO 11238 for data elements and structures for the unique 
identification and exchange of regulated information on substances 

ISO/TS 19844 is used in the implementation of ISO 11238, by defining substances based on their scien-
tific identity, that is what they are, rather than on their use or method of production. ISO 11238 provides 
the conceptual framework for defining Substances and Specified Substances and for assigning unique 
identifiers in the context of the ISO IDMP standards. ISO 11238 describes general concepts for defining 
and distinguishing substances and a high-level model for the structuring of information for substances. 
ISO/TS 19844 provides detailed explanations of each type or grouping of substance information, an 
element-by-element description for implementation of ISO 11238, and examples for a variety of Sub-
stances and Specified Substances. It addresses Substances Groups 1 to 3 of the Specified Substances 
as defined in ISO 11238 and Annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. It is anticipated that Specified 
Substances Group 4, as defined in ISO 11238, will be addressed in a subsequent edition of ISO/TS 
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19844. Some information that would typically fall under Specified Substances Group 4 is covered in the 
Annexes of ISO/TS 19844. This information, although not defining of either a Substance or a Specified 
Substance Group 1, might be essential to distinguishing substances. ISO/TS 19844 covers: 

– data elements necessary for defining Substances and Specified Substances Groups 1 to 3; 

– the logical use of data elements as defined in ISO 11238; 

– Substances and Specified Substances Groups 1 to 3 business rules for (1) determining necessary 
data elements, (2) distinguishing and defining materials according to ISO 11238, and (3) triggering 
the assignment of identifiers. 

ISO/TS 19844 does not cover: 

– business processes for data management; 

– implementation of a specific data information system, for example a relational database schema; 

– normative messaging standards for substances; 

– the maintenance of controlled vocabularies; 

– the specific global identifier system that should be used; 

– nomenclature standards for substances. 

ISO/TS 20440:2016 Health informatics — Identification of medicinal products — Implementation 
guide for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of 
regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration 
and packaging 

ISO/TS 20440 describes data elements and structures for the unique identification and exchange of 
regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and 
packaging. Based on the principles outlined in this Technical Specification, harmonized controlled 
terminologies will be developed according to an agreed maintenance process, allowing users to consult 
the terminologies and locate the appropriate terms for the concepts that they wish to describe. 
Provisions to allow for the mapping of existing regional terminologies to the harmonized controlled 
terminologies will also be developed in order to facilitate the identification of the appropriate terms. The 
codes provided for the terms can then be used in the relevant fields in the PhPID, PCID and MPID in 
order to identify those concepts. ISO/TS 20440 is intended for use by: 

– any organization that might be responsible for developing and maintaining such controlled vocabula-
ries; 

– any regional authorities or software vendors who wish to use the controlled vocabularies in their 
own systems and need to understand how they are created; 

– owners of databases who wish to map their own terms to a central list of controlled vocabularies; 

– other users who wish to understand the hierarchy of the controlled vocabularies in order to help 
identify the most appropriate term to describe a particular concept. 
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The terminology to be applied in the context of ISO/TS 20440 and set out in ISO 11239 is under develop-
ment. All codes, terms and definitions used as examples in ISO/TS 20440 are provided for illustration 
purposes only, and are not intended to represent the final terminology. 

ISO/TS 20443:2017 Health informatics — Identification of medicinal products — Implementation 
guidelines for ISO 11615 data elements and structures for the unique identification and exchange of 
regulated medicinal product information 

ISO/TS 20443 defines concepts and describes data elements and their structural relationships, which 
are required for the unique identification and the detailed description of Medicinal Products. Taken to-
gether, all ISO IDMP standards (ISO 11615, ISO 11616, ISO 11238, ISO 11239 and ISO 11240) define, 
characterize, and uniquely identify regulated Medicinal Products for human use from approval, to post-
marketing and renewal or withdrawal from the market, where applicable. Furthermore, to support succe-
ssful information exchange in relation to the unique identification and characterisation of Medicinal Prod-
ucts, the normative use of HL7 CPM (Common Product Model) and SPL (Structured Product Labeling) 
messaging is described. 

ISO/TS 20451:2017 Health informatics — Identification of medicinal products — Implementation 
guidelines for ISO 11616 data elements and structures for the unique identification and exchange of 
regulated pharmaceutical product information 

ISO/TS 20451 defines the concepts required to associate pharmaceutical products with an appropriate 
set of PhPIDs (Pharmaceutical identifier) in accordance with ISO 11616. PhPIDs and elements are to 
represent pharmaceutical products as represented in a Medicinal Product as indicated by a Medicines 
Regulatory Authority. The suite of ISO IDMP standards can be applied to off-label usage of Medicinal 
Products, but is currently outside of the scope of ISO/TS 20451. Reference to ISO 11238, ISO 11239, 
ISO 11240 and ISO 11615 and HL7 messaging standards, HL7 RIM (Reference Information Model), 
HL7 V3 CPM (Common Product Model) and HL7 V3 SPL (Structured Product Labelling) can be applied 
for pharmaceutical product information in the context of ISO/TS 20451:2017. 

 

IEC 62304 (MEDICAL DEVICE SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESS-
ES) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

IEC 62304:2006 Medical device software — Software life cycle processes 

IEC 62304 defines the life cycle requirements for medical device software. The set of processes, activi-
ties, and tasks described establishes a common framework for medical device software life cycle proc-
esses. 

IEC 80000 (ICT QUANTITIES AND UNITS) 

 https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html 

IEC 80000-13:2008 Quantities and units — Part 13: Information science and technology 

In IEC 80000-13, names, symbols and definitions for quantities and units used in information science 
and technology are given. Where appropriate, conversion factors are also given. IEC 80000-13 has 

https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
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been prepared by IEC technical committee 25: Quantities and units, and their letter symbols in co-ope-
ration with ISO/TC 12. It cancels and replaces subclauses 3.8 and 3.9 of IEC 60027-2:2005. The only 
significant change is the addition of explicit definitions for some quantities. 

IEC 80002 (MEDICAL DEVICE SOFTWARE) 

1. IEC 

IEC/TR 80002-1:2009 Medical device software — Part 1: Guidance on the application of ISO 14971 to 
medical device software 

IEC/TR 80002-1 provides guidance for the application of the requirements contained in ISO 14971:2007 
Medical devices - Application of risk management to medical devices to medical device software with 
reference to IEC 62304:2006 Medical device software - Software life cycle processes. It does not add 
to, or otherwise change, the requirements of ISO 14971:2007 or IEC 62304:2006. IEC/TR 80002-1 is 
aimed at risk management practitioners who need to perform risk management when software is includ-
ed in the medical device, system, and at software engineers who need to understand how to fulfil the 
requirements for risk management addressed in ISO 14971. ISO 14971, recognized worldwide by regu-
lators, is widely acknowledged as the principal standard to use when performing medical device risk 
management. IEC 62304:2006, makes a normative reference to ISO 14971 requiring its use. The cont-
ent of these two standards provides the foundation for IEC/TR 80002-1. It should be noted that even 
though ISO 14971 and IEC/TR 80002-1 focus on medical devices, IEC/TR 80002-1 may be used to 
implement a safety risk management process for all software in the healthcare environment independent 
of whether it is classified as a medical device. IEC/TR 80002-1 is not intended to be used as the basis 
of regulatory inspection or certification assessment activities. 

IEC/TR 80002-3:2014 Medical device software — Part 3: Process reference model of medical device 
software life cycle processes (IEC 62304) 

IEC/TR 80002-3 provides the description of software life cycle processes for medical devices. The medi-
cal device software life cycle processes are derived from IEC 62304:2006, with corresponding safety 
classes. They have been aligned with the software development life cycle processes of ISO/IEC 12207:
2008 and are presented herein in full compliance with ISO/IEC 24774:2010. The content of these three 
standards provides the foundation of IEC/TR 80002-3, which does not address: 

– address areas already covered by existing related standards; 

– address FDA guidance documents; 

– serve as the basis of regulatory inspection or certification assessment activities; 

– address software development tools. IEC/TR 80002-3 describes the process reference model for 
medical device software development and is limited in scope to the life cycle processes described 
in IEC 62304:2006. The process names correspond to those of IEC 62304:2006. The mappings 
provided in Annex B are essential for the alignment between IEC 62304:2006, which is based on 
ISO/IEC 12207:1995, and ISO/IEC 12207:2008, which is developed to address the detailed normati-
ve relationship between the two standards. 
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2. ISO 

2.1. Teknisk kontroll 

ISO/TR 80002-2:2017 Medical device software — Part 2: Validation of software for medical device 
quality systems 

ISO/TR 80002-2 applies to any software used in device design, testing, component acceptance, manu-
facturing, labelling, packaging, distribution and complaint handling or to automate any other aspect of a 
medical device quality system as described in ISO 13485. It applies to 

– software used in the quality management system; 

– software used in production and service provision; 

– software used for the monitoring and measurement of requirements. 

ISO/TR 80002-2 does not apply to 

– software used as a component, part or accessory of a medical device, or 

– software that is itself a medical device. 

IEEE/ISO/IEC 41062 (RECOMMENDED PRACTICE FOR SOFT-
WARE ACQUISITION) 

 ISO/IEC/IEEE 41062 (Recommended practice for software acquisition) 

IEEE/ISO/IEC 41062-2019 – ISO/IEC/IEEE International Standard – Software engineering – 
Recommended practice for software acquisition 

Motsvarar ISO/IEC/IEEE 41062:2019. 

IETF RFC 5646 (LANGUAGE TAGS) 

 ISO 639 (Codes for the representation of names of languages) 

RFC 5646 Tags for Identifying Languages 

RFC 5646 describes the structure, content, construction, and semantics of language tags for use in 
cases where it is desirable to indicate the language used in an information object. It also describes how 
to register values for use in language tags and the creation of user-defined extensions for private inter-
change. 

IFC 

 https://www.buildingsmart.org/ 

 https://technical.buildingsmart.org/ 

https://www.buildingsmart.org/
https://technical.buildingsmart.org/
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 EXPRESS 

 STEP [ISO 10303-225] 

 STEP File 

 STEP XML 

IFC is a specification for BIM (Building Information Model) data that are exchanged and shared am-
ong software applications used by the various participants in the construction or facility management 
industry sector. It includes definitions that cover data required for buildings over their life cycle. This 
release, and upcoming releases, extend the scope to include data definitions for infrastructure assets 
over their life cycle as well. IFC specify a data schema and an exchange file format structure. The 
data schema is defined in 

‒ EXPRESS data specification language (ISO 10303-11), which is the source, and 

‒ XSD (XML Schema W3C Recommendation), which is generated from the EXPRESS schema 
according to the mapping rules defined in ISO 10303-28. 

The exchange file formats for exchanging and sharing data according to the conceptual schema are 

‒ IFC-SPF, a clear text encoding of the exchange structure (ISO 10303-21), and 

‒ XML (XML W3C Recommendation) for IFC-XML. 

Alternative exchange file formats may be used if they conform to the data schemas. 

1. ISO 

ISO 16739-1:2018 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility 
management industries — Part 1: Data schema 

ISO 16739-1:2017, equivalent to Industry Foundation Classes 4.0.2.1, consists of the data schemas, 
represented as an EXPRESS schema and an XML schema, and reference data, represented as definiti-
ons of property and quantity names, and formal and informative descriptions. A subset of the data sche-
ma and referenced data is referred to as a MVD (Model View Definition). A particular MVD is defined to 
support one or many recognized workflows in the construction and facility management industry sector. 
Each workflow identifies data exchange requirements for software applications. Conforming software 
applications need to identity the model view definition they conform to. 

ISO 16757-2:2016 Data structures for electronic product catalogues for building services — Part 2: 
Geometry 

ISO 16757-2 describes the modelling of building services product geometry. The description is optimized 
for the interchange of product catalogue data and includes 

– shapes for representing the product itself, 

– symbolic shapes for the visualization of the product's function in schematic diagrams, 

– spaces for functional requirements, 
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– surfaces for visualization, and 

– ports to represent connectivity between different objects. 

The shape and space geometry is expressed as CSG (Constructive Solid Geometry) based on geomet-
ric primitives concatenated to boundary representations by Boolean operations. ISO 16757-2 uses the 
applicable primitives from ISO 10303-42 and from ISO 16739 and adds primitives which are required 
for the special geometry of building services products. For symbolic shapes, line elements are also used. 

ISO 16757-2 neither describes the inner structure and internal functionality of the product nor the manu-
facturing information because this is typically not published within a product catalogue. Building services 
products can have millions of variant dimensions. To avoid the exchange of millions of geometries, a 
parametric model is introduced which allows the derivation of variant-specific geometries from the gene-
ric model. This is necessary to reduce the data to be exchanged in a catalogue to a manageable size. 
The parametric model will result in smaller data files, which can be easier transmitted during data ex-
changes. The geometry model used does not contain any drawing information such as views, line styles 
or hatching. 

ISO 15686-4:2014 Building Construction — Service Life Planning — Part 4: Service Life Planning 
using Building Information Modelling 

ISO 15686-4 provides information and guidance on the use of standards for information exchange for 
service life planning of buildings and constructed assets and their components as well as the required 
supporting data. It provides guidance on structuring information from existing data sources to enable 
delivery of their information content in a structure that conforms to international standards for information 
exchange, in particular IFC (ISO 16739). The COBie (Construction Operations Building Information 
Exchange) standard for the exchange of facility information in tabular data are used as an alternative 
representation. COBie is a tabular representation of a handover view of the IFC schema. ISO 15686-4 
is also applicable to the exchange of service life information between categories of design and informa-
tion management software applications that have standards-based information exchange interfaces: 

– BIM (Building construction Information Modelling); 

– CAFM (Computer Aided Facilities Management). 

IFF 

 https://wiki.amigaos.net/wiki/IFF_Standard 

 XMP 

1. ELECTRONIC ARTS 

"EA IFF 85" Standard for Interchange Format Files 

IFF addresses these needs by defining a standard file structure, some initial data object types, ways to 
define new types, and rules for accessing these files. We can accomplish a great deal by writing prog-
rams according to this standard, but don't expect direct compatibility with existing software. We'll need 
conversion programs to bridge the gap from the old world. 

https://wiki.amigaos.net/wiki/IFF_Standard
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IFF is geared for computers that readily process information in 8-bit bytes. It assumes a "physical layer" 
of data storage and transmission that reliably maintains "files" as strings of 8-bit bytes. IFF treats a "file" 
as a container of data bytes and is independent of how to find a file and whether it has a byte count. 

IFF does not by itself implement a clipboard for cutting and pasting data between programs. A clipboard 
needs software to mediate access, to maintain a "contents version number" so programs can detect 
updates, and to manage the data in "virtual memory". 

IIF 

1. ISO/IEC 

 BIIF 

ISO/IEC 12089:1997 Information technology — Computer graphics and image processing — 
Encoding for the Image Interchange Facility (IIF) 

ISO/IEC 12089 defines the encoding rules which shall apply to the representation of IPI (Image Proces-
sing and Interchange) IIF image data. The IPI-IIF data format is defined in ISO/IEC 12087-3. The IPI-
IIF facilitates the interchange of digital images. It consists of two major parts: 

– the IIF-DF (IIF Data Format) definition, whose syntax is described using ASN.1; 

– the IIF gateway definition, whose functionality is described by an application programmers interface. 

The IPI-IIF is based on CAI (ISO/IEC 12087-1). Due to the fact that the syntax of the IIF-DF is expressed 
using ASN.1 (ISO/IEC 8824), ISO/IEC 12089 makes use of BER for ASN.1 by referring to ISO/IEC 8825 
for the definition of encoding rules. 

NOTE A rationale for the introduction of new encoding rules in addition to those defined by the BER is 
given in clause 4. 

Reference shall be made to ISO/IEC 12089, and its definitions shall be employed, whenever images 
are interchanged, according to the IIF-DF, defined in ISO/IEC 12087-3. 

IIM 

1. IPTC 

 https://iptc.org/ 

The IIM (Information Interchange Model) is intended to 

– be a globally applicable model for all kinds of data,  

– be as compatible as possible with ISO and CCITT standards in the fields of application, 

https://iptc.org/
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– provide for universal communications embracing all types of data, single or a combination of many 
types, on a single network or a single storage medium, for example text, photos, graphics. 

– provide an envelope around the object for information as to the type of data and the file format, 
together with pertinent editorial, technical information, and additional information, for example cap-
tion, news category, dateline. 

ILII 

1. ISO 

ISO 20247:2018 Information and documentation — International library item identifier (ILII) 

ISO 20247 specifies the unique identification of items held by “libraries and related organizations”, which 
refers to an organization within the scope of ISO 15511. "Items" refers to materials identified and mana-
ged by a concerned organization. The purpose of ILII is to facilitate unique identification of library items 
when information about them is shared among library applications. Examples of such system(s) include 
interlibrary loans and shared print agreements. 

IMF 

 MIME 

1. IETF 

RFC 5322 Internet Message Format 

RFC 5322 specifies IMF (Internet Message Format), a syntax for text messages that are sent between 
computer users, within the framework of "electronic mail" messages. RFC 5322 is a revision of RFC 
2822, which itself superseded RFC 822, updating it to reflect current practice and incorporating incre-
mental changes that were specified in other RFCs. 

RFC 6854 Update to Internet Message Format to Allow Group Syntax in the "From:" and "Sender:" 
Header Fields 

The Internet Message Format (RFC 5322) allows group syntax in some email header fields, such as To: 
and CC:, but not in From: or Sender:.  RFC 6854 updates RFC 5322 to relax that restriction, allowing group 
syntax in those latter fields, as well as in Resent-From: and Resent-Sender: in certain situations. 

INDD 

 XMP 

 IDML 
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1. ADOBE 

INDD (eng. INDesign Document) är ett proprietärt format för att använda och hantera elektroniska 
handlingar i produkter från Adobe. Formellt källunderlag till formatet har inte påträffats. INDD kan 
representeras som IDML. 

INDT 

 XMP 

 IDML 

1. ADOBE 

INDT (eng. INDesign Template) är ett proprietärt format för att använda och hantera elektroniska 
handlingar som mallar i produkter från Adobe. Formellt källunderlag till formatet har inte påträffats. 
INDT kan representeras som IDML. 

INI 

Det saknas en formell specifikation av formatet INI (eng. Initialization). Det finns ett antal beskrivning-
ar av formatet hos olika aktörer. Till exempel, artikeln INI file på Wikipedia,200 Mozilla Configuration 
files specification.201 Det betyder att stöder för tekniska egenskaper och funktionaliteter är beroende 
av specifika implementationer, varför användning av formatet bör säkerställa implementatörens 
specifikation för implementeringen av formatet. Till exempel, Cloanto. 

1. CLOANTO 

Cloanto Implementation of INI File Format 

Cloanto Implementation of INI File Format specifies a text-based file format for representing software 
configuration data in a format which is easily editable by humans and unambiguously readable by a 
simple automatic parser. 

IRI 

 URI 

En IRI är en URI som tillåter tecken från teckenuppsättningarna i UCS och Unicode. 

1. IETF 

RFC 3987 Internationalized Resource Identifiers (IRIs) 

                                                
200  https://en.wikipedia.org/wiki/INI_file (20210409) 
201  https://moz-services-docs.readthedocs.io/en/latest/server-devguide/confspec.html (20210409) 

https://en.wikipedia.org/wiki/INI_file
https://moz-services-docs.readthedocs.io/en/latest/server-devguide/confspec.html
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RFC 3987 defines a new protocol element, IRI, as a complement to URI. An IRI is a sequence of charac-
ters from the Universal Character Set (Unicode, ISO 10646). A mapping from IRIs to URIs is defined, 
which means that IRIs can be used instead of URIs, where appropriate, to identify resources. 

The approach of defining a new protocol element was chosen instead of extending or changing the 
definition of URIs. This was done in order to allow a clear distinction and to avoid incompatibilities with 
existing software. Guidelines are provided for the use and deployment of IRIs in various protocols, 
formats, and software components that currently deal with URIs. 

ISAN 

1. ISO 

ISO 15706-1:2002 Information and documentation — International Standard Audiovisual Number 
(ISAN) — Part 1: Audiovisual work identifier 

ISO 15706-1 establishes and defines a voluntary standard numbering system for the unique and inter-
national identification of audiovisual works; ISAN identifies an audiovisual work throughout its life and is 
intended for use wherever precise and unique identification of an audiovisual work would be desirable. 
As an identifier, it may be used for various purposes, such as to assist allocation of royalties among 
right holders, to track the use of audiovisual works, for information retrieval and for anti-piracy purposes, 
such as verifying title registrations. The ISAN can also provide a basis for supplementary identification 
systems when version or product information is required, for example for applications such as broadcast 
automation and automated storage and retrieval systems. An ISAN should apply to the audiovisual work 
itself. It should not be related to the physical medium of such an audiovisual work, or the identification 
of that medium. The issuance of an ISAN should in no way be related to any process of copyright regis-
tration, nor should the issuance of an ISAN provide evidence of the ownership of rights in an audiovisual 
work. 

ISO 15706-2:2007 Information and documentation — International Standard Audiovisual Number 
(ISAN) — Part 2: Version identifier 

ISO 15706-2 establishes a voluntary system for the identification of versions of audiovisual works and 
other content derived from or closely related to an audiovisual work. It is based on ISAN system defined 
in ISO 15706-1. An ISAN combined with the version segment, as specified in ISO 15706-2 constitutes 
an ISAN version identifier, is referred to as a V-ISAN. A V-ISAN is a registered, globally unique identifier 
for versions of an audiovisual work and related content. It identifies a specific version or other content 
related to an audiovisual work throughout its life. It is intended for use wherever precise and unique 
identification of a specific version or other content related to an audiovisual work would be desirable, 
such as in audiovisual production and distribution systems, broadcasting applications and electronic 
program guides. It identifies a specific version or other content related to an audiovisual work as the 
unique compound of its component elements throughout its life and independent of any physical form 
in which that version or related content is distributed, for example, its artistic content, languages, editing 
and technical format. The assignment of a V-ISAN to a version or other content related to an audiovisual 
work does not constitute evidence of the ownership of rights to either that version or related content or 
to the audiovisual work itself. ISO 15706-2 specifies the basic systems and procedures to support the 
issuance and administration of V-ISANs. 
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ISBN 

1. ISO 

ISO 2108:2017 Information and documentation — International Standard Book Number (ISBN) 

ISO 2108 establishes the specifications for ISBN as a unique international identification system for each 
product form or edition of a separately available monographic publication published or produced by a 
specific publisher that is available to the public. It specifies the construction of an ISBN, the rules for its 
assignment and use, the metadata to be associated with the ISBN allocation, and the administration of 
the ISBN system. It is applicable to monographic publications (books), not to textual works (content). 
Monographic publications include individual sections or chapters where these are made separately 
available and certain types of related products that are available to the public irrespective of whether 
those publications are made available for sale or on a gratis basis. Examples of applicable and non-
applicable products are provided in Annex A. 

ISCI 

1. ISO 

ISO 27730:2012 Information and documentation — International standard collection identifier (ISCI) 

ISO 27730 establishes the specifications for ISCI as a unique international identification system for each 
collection, fonds and archival series, and part(s) of collections, fonds and series. ISO 27730 establishes 
the specifications for the structure of an identifier and promotes the use of the identifier with regard to 
identifying systems that already exist. It also gives a list of recommended metadata elements that descri-
be a collection. It does not specify the description of collections, fonds and series, nor the relationships 
between collections and sub-collections. The ISCI is intended for use by organizations that manage 
collections of cultural materials. These include cultural heritage institutions such as libraries, museums 
and archives, as well as other types of organizations such as publishers operating in the supply chain 
of cultural materials. 

ISIL 

1. ISO 

ISO 15511:2019 Information and documentation — International standard identifier for libraries and 
related organizations (ISIL) 

ISO 15511 comprises a set of standard identifiers used for the unique identification of libraries and 
related organizations such as museums and archives with a minimum impact on already existing sys-
tems. An ISIL identifies an organization, that is a library or a related organization, or one of its sub-
ordinate units, which is responsible for an action or service in an informational environment, for example 
creation of machine-readable information. It can be used to identify the originator or holder of a resource, 
for example library material or a collection in an archive. The ISIL is intended for use by libraries and 
related organizations such as museums and archives and agencies doing business or interacting with 
these organizations, for example suppliers, publishers, and government institutions. An ISIL identifies 
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an organization or one of its subordinate units throughout its life. In some cases, such as when an 
organization has undergone a significant administrative change, for example, a merger with another 
organization, particularly one that results in a name change, a new ISIL can be allocated. ISO 15511 
allows the use of existing codes to be incorporated into the ISIL. Therefore, it is possible that a given 
organization can have more than one ISIL. However, the intention of ISO 15511 is to minimize the 
number of codes. Any library or related organization, administrative unit or subordinate unit, acting auto-
nomously, can be allocated an ISIL. An ISIL is not intended to be used to classify organizations or their 
services and holdings. 

ISLI 

1. ISO 

ISO 17316:2015 Information and documentation — International standard link identifier (ISLI) 

ISO 17316 specifies an identifier of links between entities, or their names, in the field of information and 
documentation. These entities can be documents, media resources, people, or more abstract items such 
as times or places. The ISLI system identifies links between entities that are related to each other so 
that, for instance, they can be rendered jointly. It does this by registering each link identifier with informa-
tion (metadata) that specifies the link. The ISLI does not change the content, ownership, right of access, 
or existing identification of these entities. ISO 17316 does not specify the technology used to represent 
the identifier or realize the link. It enables applications to be built which use the interoperable ISLI system 
for the identification of links. 

ISMN 

1. ISO 

ISO 10957:2009 Information and documentation — International standard music number (ISMN) 

ISO 10957 specifies ISMN, which is a means of uniquely identifying editions of notated music. It specifi-
es the assignment of a unique ISMN on such editions so as to distinguish one edition of a title or one 
separate component of an edition from all other editions. ISO 10957 also specifies the construction of 
an ISMN and its location on editions of notated music. It is applicable to editions of notated music. The 
ISMN can also be used to identify editions of notated music that are presented with other media to form 
an integrated whole, for example an edition that, together with a sound recording, forms a single product. 

The ISMN is not suitable for the identification of material in other media that are issued separately, such 
as sound or audiovisual products for which other standards such as ISO 3901 (International Standard 
Recording Code) and ISO 15706 (International Standard Audiovisual Number) are applicable, for ex-
ample CDs or DVDs. The ISMN is not suitable for the identification of the products themselves (CDs or 
DVDs), for which the EAN 13-digit bar code can be used. 
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ISNI 

1. ISO 

ISO 27729:2012 Information and documentation — International standard name identifier (ISNI) 

ISO 27729 specifies ISNI for the identification of public identities of parties, that is, the identities used 
publicly by parties involved throughout the media content industries in the creation, production, manage-
ment and content distribution chains. The ISNI system uniquely identifies public identities across multiple 
fields of creative activity and provides a tool for disambiguating public identities that might otherwise be 
confused. The ISNI is not intended to provide direct access to comprehensive information about a public 
identity but can provide links to other systems where such information is held. 

ISO BIBLIO 

 C0, C1, control functions 

Beteckningen ISO Biblio används i dessa författningskommentarer för att fånga ISO 5426, 5427, 
5428, 6438, 6861, 6862, 8459, 8957, 10585, 10586, 10754, 11822. 

1. ISO 5426, 5427, 5428, 6438, 6861, 6862, 8459, 8957, 10585, 10586, 10754, 
11822 

ISO 5426:1983 Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information 
interchange 

ISO 5426 contains a set of 76 graphic characters with coded representations. It consists of a code table 
and a legend showing each graphic, its use, and its name. Explanatory notes are also included. This 
character set is primarily intended for the interchange of information among data processing systems 
and within message transmission systems. These characters, together with characters in the internation-
al reference version of ISO 646 (ISO escape sequence ESC 2/8 4/0), constitute a character set for the 
international interchange of bibliographic citations, including their annotations, in the Latin alphabet. This 
character set is intended to handle information in languages: African languages using the Latin alphabet, 
Albanian, Anglo-Saxon, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finni-
sh, French, Gaelic, German, Hawaiian, Hungarian, Icelandic (modern), Indonesian-Malayan, Interling-
ua, Italian, Ladino, Latin, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Samoan, 
Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tagalog, Turkish (modern), Vietnamese, Welsh, Wendish. 

The character set is also intended to handle transliterated or Romanized forms of languages: Arabic, 
Japanese, Sanskrit, Armenian, Kannada, Serbian, Byelorussian, Korean, Sindhi, Bengali, Macedonian, 
Sinhalese, Bulgarian, Marathi, Tamil, Burmese, Oriya, Telugu, Chinese, Panjabi, Thai, Greek, Persian, 
Tibetan, Gujarati, Prakrit, Ukrainian, Hebrew, Pushto, Urdu, Hindi, Russian. 

ISO 5426-2:1996 Information and documentation — Extension of the Latin alphabet coded character 
set for bibliographic information interchange — Part 2: Latin characters used in minor European 
languages and obsolete typography 

ISO 5426-2 specifies a set of 70 graphic characters with their coded representations intended primarily 
for the interchange of information among data processing systems and within message transmission 
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systems. It consists of a code table and a legend showing each graphic, its use and its name. These 
characters form a supplement to the extended Latin alphabet coded character set for bibliographic use 
(ISO 5426) in that they cover certain less common and obsolete languages that use the Latin script and 
obsolete printing conventions. This character set, in conjunction with characters from ISO/IEC 646 and 
ISO 5426, is intended to handle information in the following languages: Anglo-Saxon, Greenlandic, Lap-
pish, Latin, Latvian (older forms), Maltese. It is also intended to cover printing conventions associated 
with older books, in particular, marks associated with binding signatures. 

ISO 5427:1984 Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for bibliographic information 
interchange 

ISO 5427 specifies a set of 42 graphic characters with their coded representations. It consists of a code 
table and a legend showing each graphic, its use, and its name. Explanatory notes are also included. 
These characters, together with characters in the basic Cyrillic set for bibliographic use registered as 
number 37 in the ISO international register and identified by the following escape sequences, constitute 
a character set for the international interchange of bibliographic citations, including their annotations, in 
the Cyrillic alphabet. 

– GO ESC 2/8 4/14 

– G1 ESC 2/9 4/14 

– G2 ESC 2/10 4/14 

– G3 ESC 2/11 4/14 

This character set is intended to handle information in languages: Belorussian, Russian, Bulgarian, 
Serbo-Croatian (Cyrillic), Macedonian, Ukrainian. 

ISO 5428:1984 Greek alphabet coded character set for bibliographic information interchange 

ISO 5428 contains a set of 73 graphic characters with their coded representations. It consists of a code 
table and a legend showing each graphic, its use, and its name. Explanatory notes are also included. 
These characters, together with characters in the international reference version of ISO 646 (ISO escape 
sequence ESC 2/8 4/0), constitute a character set for the international interchange of bibliographic 
citations, including their annotations, in the Greek alphabet. 

ISO 6438:1983 Documentation — African coded character set for bibliographic information 
interchange 

ISO 6438 contains a set of 60 African graphic characters with their coded representations. It consists of 
a code table, a legend giving for each character its name and its use, and explanatory notes. The list of 
African languages in annex A is for information only and is not part of ISO 6438. These characters, 
together with characters in the international reference version of ISO 646 (ISO escape sequence ESC 
2/8 4/0), constitute a character set for the international interchange of bibliographic data in African langu-
age alphabets. ISO 6438 contains special characters which are peculiar to African languages in Latin 
script. Special characters, including accents and diacritical marks, which are used also by other languag-
es with Latin orthography, and may occur in African languages as well, are defined in ISO 5426. 

ISO 6861:1996 Information and documentation — Glagolitic alphabet coded character set for 
bibliographic information interchange 
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ISO 6861 establishes a coded character set for the Glagolitic alphabet for use in bibliographic informa-
tion interchange. The character set is intended for use with the Old Slavonic language. ISO 6861 con-
tains code tables, and a combined legend for the Glagolitic alphabet showing each graphic character 
with its Cyrillic alphabet equivalent, its position in the code table, its name, and comments on its use. 

NOTE The order of the Glagolitic character set has been arranged to match the corresponding Basic 
Cyrillic character set for bibliographic use registered as number 37 in the ISO international register 
(ISO/IEC 646:1991) and those of ISO 5427 registered as number 54 in the ISO international register 
(ISO 962:1974). Furthermore, guidance on the use of some characters is given in annex A as additional 
information. 

ISO 6862:1996 Information and documentation — Mathematical coded character set for bibliographic 
information interchange 

ISO 6862 specifies a set of 188 graphic characters with their coded representations. It consists of code 
tables and a legend showing each graphic together with its name or meaning. Explanatory notes are 
also included. These characters, together with characters in the international reference version of ISO 
646 (ISO escape sequence ESC 2/8 4/0), in the extension of the Latin alphabet coded character set for 
bibliographic information interchange ISO 5426 (ISO 31-11:1992) and in the Greek alphabet coded cha-
racter set for bibliographic information interchange ISO 5428 (ISO 646:1983) constitute a character set 
for the international exchange of bibliographic records including their annotations, incorporating symbols 
mainly from the following disciplines: Algebra, Arithmetic, Calculus, Cybernetics, Geometry, Hyperbolic 
functions, Logic, Mechanics, Probability studies, Set theory, Statistics, Topology, Trigonometry, Vectors. 

ISO 6862 is concerned with the transmission of mathematical characters in bibliographic records, not 
with their use in source documents: the descriptions and comments in the legend are therefore neither 
prescriptive nor exhaustive. This means that there is no restriction against the use of a particular symbol 
in interchange of information in the form in which it appears in the data to be transmitted, even if its 
name or meaning as given in ISO 6862 does not cover its use in that particular context. 

ISO 8459:2009 Information and documentation — Bibliographic data element directory for use in data 
exchange and enquiry 

ISO 8459 describes, in the form of a directory, data elements used to support the processes of acquisi-
tion, resource description and cataloguing, searching and requesting loan or copy by an end user or an 
institution. It includes data elements that are exchanged or are potentially exchanged among Bibliograp-
hic systems. Those data elements that are not exchanged or not likely to be exchanged are ignored as 
they do not need standardization. Data elements being handled by transport protocols are not included, 
only those related to application level protocols. As part of the consolidation phase, the data elements 
were broadly classed and sub-classed and are presented in two sequences, one by class and sub-class 
and the other by an alphabetical sequence. The alphabetical sequence includes examples and synony-
ms identified during the consolidation phase and those found in related interchange protocols and 
schemas. As the grouping of data elements may differ among different protocols and record schemas, 
the data elements have been broadly classed and grouped, but no further structure has been made. 
Similarly, the sequence of data elements, whether or not a data element is mandatory or how it is struct-
ured and validated may vary according to its employment and consequently these data element attribu-
tes are outside the scope of ISO 8459. As new ways of inter-operating evolve, some new data elements 
may evolve, but the biggest change is usually in the way that existing data elements are grouped. For 
example, whether a purchase transaction is carried out manually or electronically, the base data elemen-
ts of the transaction, requester, supplier and object of purchase remain constant, and this is reflected in 
the fact that most data elements in ISO 8459 originated several decades ago. To accommodate the 
potential changing grouping of data elements, an attempt has been made to identify common concepts 
across processes. For example, a new focus on end user delivery is causing diverse delivery options to 
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be grouped together, such that purchase, loan and inter-library loan processes are presented as alter-
natives. Therefore, the identification of common concepts in all these processes is necessary for the 
development of seamless user interfaces. 

NOTE The French version of ISO 8459 does not contain the column entitled “Synonyms” in Tables 2 to 
12 for the following reasons: 

– a large number of the variant data element names translate to the same data element name in 
French; 

– a number of the variant data element names have been taken from standards which have not been 
translated into French. 

The difference between the English and French versions is particularly noticeable in Table 13. 

ISO 8957:1996 Information and documentation — Hebrew alphabet coded character sets for 
bibliographic information interchange 

ISO 8957 specifies two coded Hebrew character sets. Set (1) 78 characters including 74 basic characte-
rs needed in Hebrew texts, three ligatures used only in the Yiddish language, and one point used only 
in the Judeo-Spanish language. Set (2) 51 additional characters used in combination with basic charac-
ters in some older Hebrew texts. These sets are intended for the international interchange of bibliograp-
hic citations, including their annotations, in the Hebrew alphabet. The sets may be used in a 7-bit or an 
8-bit environment in accordance with ISO 2022. These character sets are intended to handle information 
in the following languages: Old and Modern Hebrew, Yiddish, Ladino-Judezmo (Judeo-Spanish); and 
other languages written in Hebrew script, such as Judeo-Arabic, Judeo-Persian, Karaite Turkic, Judeo-
Italian, Judeo-Greek. 

ISO 10585:1996 Information and documentation — Armenian alphabet coded character set for 
bibliographic information interchange 

 ArmSCII 

ISO 10585 specifies a set of 83 graphic characters and their coded representations. It consists of a code 
table and a legend showing each graphic and its name. Explanatory notes are also included. The char-
acter set is primarily intended for the interchange of information among data processing systems and 
within message transmission systems. These characters constitute a character set for the international 
interchange of bibliographic citations, including their annotations, in the Armenian alphabet. 

ISO 10586:1996 Information and documentation — Georgian alphabet coded character set for 
bibliographic information interchange 

ISO 10586 specifies a set of 42 graphic characters and their coded representations. It consists of a code 
table and a legend showing each graphic and its name. Explanatory notes are also included. The char-
acter set is primarily intended for the interchange of information among data processing systems and 
within message transmission systems. These characters constitute a character set for the international 
interchange of bibliographic citations, including their annotations, in the modern Georgian (mxedruli) 
script. 

ISO 10754:1996 Information and documentation — Extension of the Cyrillic alphabet coded character 
set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange 
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ISO 10754 specifies a set of 93 graphic characters with their coded representations. It consists of a 
code table and a legend showing each graphic, its use and its name. Explanatory notes are also includ-
ed. The character set is primarily intended for the interchange of information among data processing 
systems and within message transmission systems. These characters, together with characters in the 
basic Cyrillic set, registered as number 37 in the ISO international register, constitute a character set for 
the international interchange of bibliographic citations, including their annotations. This character set is 
intended to handle information in the language groups: Abazian, Kabardian, Mordvin, Abkhasian, 
Kalmyk, Nenets, Adyghe, Karachay, Nivkh, Aisor, Kara-Kalpak, Nogai, Altaic, Karelian, Ossetic, Avar, 
Kazakh, Romany, Azerbaijani, Khakass, Sami, Balkar, Khanty, Selkup, Bashkir, Kirghiz, Shor, Buryat, 
Komi, Tabasaran, Chechen, Koryak, Tajik, Chukchi, Kumyk, Tat, Chuvash, Kurdish, Tatar, Dargwa, Lak, 
Turkmen, Dungan, Lezghian, Tuvinian, Eskimo, Lithuanian, Udekhe, Even, Mansi, Udmurt, Evenki, 
Mari, Uighur, Gagauzi, Moldavian, Uzbek, Ingush, Mongolian, Yakut. 

The coded character set contains characters used since the Russian Revolution (1917). Some letters 
which appear to be unrepresented in the character table are actually graphic variants. Obsolete letters, 
those used for only a brief period in the late 19th century, have been excluded from this International 
Standard. This applies chiefly to early letters used in Chechen, Chuvash, Dargwa, Lak and Lezghian. 
Letters from their 20th century alphabets are included. 

ISO 11822:1996 Information and documentation — Extension of the Arabic alphabet coded character 
set for bibliographic information interchange 

ISO 11822 specifies a set of 90 graphic characters with their coded representations. It consists of a 
code table and a legend showing character codes, graphics and character names. Explanatory notes 
are also included. The character set is primarily intended for the interchange of information among data 
processing systems and within message transmission systems. These characters, together with char-
acters in the international reference version of ISO 9036, constitute a character set for the international 
interchange of bibliographic citations, including their annotations, in the Arabic script. The sets may be 
used in a 7-bit or an 8-bit environment in accordance with ISO/IEC 2022. This character set, with char-
acters from ISO 9036 (Annex A), is intended for information in the following languages: Adighe, Farsi, 
Malay, Arabic, Hausa, Moplah, Avaric, Kashmiri, Pushto, Baluchi, Kirghiz, Sindhi, Berber, Kurdish, Tur-
kish, Coptic, Lahnda, Uighur, Dargwa, Lak, Urdu. 

The graphic representation of characters defined in ISO 11822 are given in their isolated forms only. 
Initial, medial, and final forms, as well as special presentation forms which occur in ligatures are not 
within the scope of ISO 11822. 

ISO BMFF 

 https://mp4ra.org/ 

 MPEG-4 [ISO/IEC 14496-12] 

 WebM 

ISO grundläggande media filformat, förkortat på engelska som BMFF (eng. Base Media File Format) 
för att lagra eller överföra ljud och video. Specifikationen för BMFF finns i Mpeg-4 (del 12), och 
tidigare även Jpeg 2000, men som numera har dragits tillbaka och hänvisar istället till Mpeg-4: 

‒ ISO/IEC 14496-12:2015 Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 12: ISO 
base media file format 

https://mp4ra.org/
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‒ ISO/IEC 15444-12:2015 Information technology – JPEG 2000 image coding system – Part 12: 
ISO base media file format 

ISO 4 (RULES FOR THE ABBREVIATION OF TITLE WORDS AND 
TITLES OF PUBLICATIONS) 

ISO 4:1997 Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of 
publications 

ISO 4 gives rules for abbreviating titles of serials and, if appropriate, non-serial documents in languages 
using the Latin, Cyrillic and Greek alphabets. It also serves as the basis for the establishment of title 
word abbreviations by the ISSN Network. 

1. ISO 639 (CODES FOR THE REPRESENTATION OF NAMES OF LANGUAG-
ES) 

 https://www.iso.org/obp/ui/ 

 IETF RFC 5646 (Language tags) 

ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code 

ISO 639-1 provides a code consisting of language code elements comprising two-letter language iden-
tifiers for the representation of names of languages. The language identifiers according to ISO 639-1 
were devised originally for use in terminology, lexicography and linguistics, but may be adopted for any 
application requiring the expression of language in two-letter coded form, especially in computerized 
systems. The alpha-2 code was devised for practical use for most of the major languages of the world 
that are not only most frequently represented in the total body of the world's literature, but which also 
comprise a considerable volume of specialized languages and terminologies. Additional language iden-
tifiers are created when it becomes apparent that a significant body of documentation written in specializ-
ed languages and terminologies exists. Languages designed exclusively for machine use, such as 
computer-programming languages, are not included in this code. 

ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code 

ISO 639-2 provides two sets of three-letter alphabetic codes for the representation of names of languag-
es, one for terminology applications and the other for bibliographic applications. The code sets are the 
same except for twenty-five languages that have variant language codes because of the criteria used 
for formulating them. The language codes were devised originally for use by libraries, information ser-
vices, and publishers to indicate language in the exchange of information, especially in computerized 
systems. These codes have been widely used in the library community and may be adopted for any 
application requiring the expression of language in coded form by terminologists and lexicographers. 
The alpha-2 code set was devised for practical use for most of the major languages of the world that 
are most frequently represented in the total body of the world's literature. Additional language codes are 
created when it becomes apparent that a significant body of literature in a particular language exists. 
Languages designed exclusively for machine use, such as computer programming languages, are not 
included in this code. 

ISO 639-3:2007 Codes for the representation of names of languages — Part 3: Alpha-3 code for 
comprehensive coverage of languages 

https://www.iso.org/obp/ui/
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ISO 639-3 provides a code, published by the Registration Authority of ISO 639-3, consisting of language 
code elements comprising three-letter language identifiers for the representation of languages. The lan-
guage identifiers according to ISO 639-3 were devised for use in a wide range of applications, especially 
in computer systems, where there is potential need to support a large number of the languages that are 
known to have ever existed. Whereas ISO 639-1 and ISO 639-2 are intended to focus on the major 
languages of the world that are most frequently represented in the total body of the world's literature, 
ISO 639-3 attempts to provide as complete an enumeration of languages as possible, including living, 
extinct, ancient and constructed languages, whether major or minor, written or unwritten. As a result, 
ISO 639-3 deals with a very large number of lesser-known languages. Languages designed exclusively 
for machine use, such as computer-programming languages and reconstructed languages, are not 
included in this code. 

ISO 639-4:2010 Codes for the representation of names of languages — Part 4: General principles of 
coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines 

ISO 639-4 gives the general principles of language coding using the codes that are specified in the other 
parts of ISO 639 and their combination with other codes. It also lays down guidelines for the use of any 
combination of the parts of ISO 639. The terminology and general descriptions of ISO 639-4 are intended 
to replace corresponding text of other parts of ISO 639 as relevant in future revisions. Relevant metadata 
for the description of linguistic entities are given, as a framework for databases of linguistic data to 
support the ISO 639 series. 

ISO 639-5:2008 Codes for the representation of names of languages — Part 5: Alpha-3 code for 
language families and groups 

ISO 639-5 provides a code consisting of language code elements comprising three-letter language iden-
tifiers for the representation of names of living and extinct language families and groups. Languages 
designed exclusively for machine use, such as computer-programming languages, are not included in 
this code. 

ISO 216 (PAPER FORMAT) 

ISO 216:2007 Writing paper and certain classes of printed matter — Trimmed sizes — A and B series, 
and indication of machine direction 

ISO 216 specifies the trimmed sizes of writing paper and certain classes of printed matter. It applies to 
trimmed sizes of paper for administrative, commercial and technical use, and also to certain classes of 
printed matter, for exxample, forms, catalogues. It does not necessarily apply to newspapers, published 
books, posters or other special items which may be the subject of separate international standards. ISO 
216 also specifies the method for the indication of the machine direction for trimmed sheets. 

ISO 646 (STRUCTURE AND RULES FOR IMPLEMENTATION OF 
7-BIT CODE) 

 ISO 4873 (Structure and rules for implementation of 8-bit code) 

 NSCII 7-bit 

 ASCII 

 C0, C1, control functions 

 ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 
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1. ECMA 

ECMA-6 (6th Edition, December 1991, Reprinted in electronic form in August 1997) 7-Bit coded 
Character Set 

Ecma-6 (1991) är ekvivalent med ISO/IEC 646:1991. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 646:1991 Information technology — ISO 7-bit coded character set for information 
interchange 

ISO/IEC 646 specifies a set of 128 characters, with their coded representation; control characters and 
graphic characters such as letters, digits and symbols. Most of these characters are mandatory and 
unchangeable, but provision is made for some flexibility to accommodate national and other requireme-
nts. It specifies a 7-bit coded character set with a number of options. It also provides guidance on how 
to exercise the options to define specific national versions and application-oriented versions. It specifies 
the IRV (International Reference Version) in which such options have been exercised. This character 
set is primarily intended for the interchange of information among data processing systems and associa-
ted equipment, and within data communication systems. The need for graphic characters and control 
functions in data processing has also been taken into account in determining this character set. This 
character set is applicable to alphabets of the Latin script. This character set allows the use of control 
characters for code extension where its character set is insufficient for particular applications. Procedu-
res for the use of these control characters are specified in ISO 2022. 

The definitions of the control characters in ISO/IEC 646 are specified in ISO 6429. It is assumed that 
data associated with them are to be processed serially in a forward direction. When they are included 
in strings of data which are processed other than serially in a forward direction or when they are included 
in data formatted for fixed-record processing they may have undesirable effects or may require 
additional special treatment to ensure that they result in their desired function. 

3. ITU 

Recommendation T.50 (09/92) International Reference Alphabet (IRA) (Formerly International 
Alphabet No. 5 or IA5) – Information technology – 7-bit coded character set for information 
interchange 

ITU-T T.50 är ekvivalent med ISO/IEC 646. 

ISO 690 (GUIDELINES FOR BIBLIOGRAPHIC REFERENCES AND 
CITATIONS TO INFORMATION RESOURCES) 

ISO 690:2021 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations 
to information resources 

ISO 690 describes a set of principles, guidelines, and requirements for the preparation of bibliographic 
references and citations in works that are not themselves primarily bibliographical. It is applicable to 
bibliographic references and citations for all kinds of information resources, including but not limited to 
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monographs, serials, contributions within monographs and serials, patents, cartographic materials, art-
works, performances and diverse electronic resources, such as research datasets, databases, prog-
rams and applications, Web archives and social media, music, recorded sound, prints, photographs, 
graphic and audio-visual materials, archival sources and moving images. 

ISO 960 provides a system for citing information resources that renders deterministic output, such that 
a citation generated by this system can be uniquely mapped back to the originally defined set of source 
elements. This system is intended to be applicable across multiple languages. Citations generated by 
this system are machine-parseable. The citation system described in ISO 690 can be used as a configur-
able framework for building citation styles. 

ISO 960 does not specify a data model for machine-readable citations, although such specification may 
be provided in a separate document or added to a later edition of ISO 690. Guidelines for legal citations, 
such as references to cases, statutes or treatises, are neither addressed, since such guidelines are 
usually country-specific. For example, the ALWD Guide to Legal Citation, and Bluebook, are commonly 
used in the USA depending on jurisdiction acceptance. Recommendations with regards to what kind of 
information resources may or may not be cited, or describing the risks involved with, for example, citing 
social media, are not within the scope of ISO 690. Note that Academic institutions or scientific publishers 
may not accept references for some information resources such as Wikipedia articles for research 
papers and other scientific documents. 

1. HISTORIK 

ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations 
to information resources 

ISO 690 gives guidelines for the preparation of bibliographic references. It also gives guidelines for the 
preparation of citations in Latin scripts in works that are not themselves primarily bibliographical. It is 
applicable to bibliographic references and citations to all kinds of information resources, including but 
not limited to monographs, serials, contributions, patents, cartographic materials, electronic information 
resources including computer software and databases, music, recorded sound, prints, photographs, 
graphic and audiovisual works, and moving images. It is not applicable to machine-parsable citations. It 
is also not applicable to legal citations, which have their own standards. It does not prescribe a particular 
style of reference or citation. The examples used in ISO 690 are not prescriptive as to style and punctu-
ation. Explanations and examples of bibliographic references are also given in ISO 690 to illustrate how 
to apply the requirements for referencing or citing printed and electronic information resources. 

ISO 832 (RULES FOR THE ABBREVIATION OF BIBLIOGRAPHIC 
TERMS) 

ISO 832:1994 Information and documentation — Bibliographic description and references — Rules 
for the abbreviation of bibliographic terms 

ISO 832 cancels and replaces the first edition (1975). Specifies rules for the abbreviation of words and 
word combinations that commonly appear in bibliographic descriptions and references in languages 
using the Latin, Cyrillic and Greek alphabets. Abbreviations of titles and title words are excluded. 
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ISO 999 (GUIDELINES FOR THE CONTENT, ORGANIZATION AND 
PRESENTATION OF INDEXES) 

ISO 999:1996 Information and documentation — Guidelines for the content, organization and 
presentation of indexes 

ISO 999 gives guidelines for the content, arrangement and presentation of indexes to books, periodicals, 
reports, patent documents and other written documents, also to non-print materials, such as electronic 
documents, films, sound and video recordings. 

ISO 1831 (PRINTING SPECIFICATIONS FOR OCR) 

ISO 1831:1980 Printing specifications for optical character recognition 

ISO 1831 includes basic definitions, measurement requirements, specifications and recommendations 
for OCR paper and print, and deals with three main parameters for OCR media: optical properties of 
paper; optical properties and dimensions of ink patterns used as OCR characters; basic requirements 
for positions od OCR characters on paper. References: ISO 216; 1073/1; 1073/2; 2469; 2471; CIE 
Publication 15 (E 1.3.1) 1971. 

ISO 2022 (CHARACTER CODE STRUCTURE AND EXTENSION 
TECHNIQUES) 

 ISO 4873 (Structure and rules for implementation of 8-bit code) 

1. ECMA 

ECMA-35 (1994) Character code structure and extension techniques 

Den sjätte upplagan av Ecma-35 (1994) är ekvivalent med ISO/IEC 2022:1994. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 2022:1994 Information technology — Character code structure and extension techniques 

ISO/IEC 2022 specifies the structure of 8-bit codes and 7-bit codes which provide for the coding of 
character sets. The code elements used in the structure are common to both the 8-bit and 7-bit codes. 
The codes use a variety of techniques for extending the capabilities of elementary 8-bit and 7-bit codes. 
In the 1994 edition of ISO/IEC 2022 greater emphasis is given to 8-bit codes than in previous editions 
because such codes are now more widely used. The use of common elements in the 8-bit and 7-bit 
code structure enables in a simple and direct fashion any specific conforming 8-bit code to be transfor-
med into an equivalent 7-bit code, and the other way around. ISO/IEC 4873 conforms to the 8-bit code 
structure specified here, and ISO/IEC 646 conforms to the 7-bit code structure specified here. 

NOTE The coded character set specified in ISO/IEC 10646 (UCS) has a different structure not in accord-
ance with ISO/IEC 2022. 
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NOTE Since the previous edition ISO/IEC 2022:1986 the text has been completely rearranged and re-
written to make ISO/IEC 2022 more convenient to use as a reference document. It is now arranged in 
three main sections: (1) General, (2) Character Sets and Codes, (3) Code Identification and Escape 
Sequences. 

The code structure facilities specified in ISO/IEC 2022 include various means of extending the number 
of control functions and graphic characters available in a code. They also include techniques to construct 
and formalize the definition of specific codes, and to provide a coded identification of the structure and 
of the constituent elements of such specific codes. Specific codes may also be identified by means of 
object identifiers in accordance with ASN.1 (ISO 8824). Individual character sets and control functions 
intended for use with these 8-bit and 7-bit codes are assumed to be registered in accordance with ISO/
IEC 2375 (Procedure for registration of escape sequences and coded character sets). The register inc-
ludes details to relate individual character sets and control functions with their coded representations, 
and also with the associated coded identifications of such character sets. 

The principles established in ISO/IEC 2022 may be utilized to form supplementary code structure faciliti-
es. For example, ISO/IEC 6429 has followed such a procedure to formulate some parameterized control 
functions. The use of uniform code structure techniques for the 8-bit and 7-bit codes specified here has 
the advantage of: 

– permitting uniform provision for code structure in the design of information processing systems, 

– providing standardized methods of calling into use agreed sets of characters, 

– allowing the interchange of data between environments that utilize 8-bit and 7-bit codes respectively, 

– reducing the risk of conflict between systems required to inter-operate. 

When two systems with different levels of implementation of code structure facilities are required to 
communicate with one another, they may do so using the code structure facilities that they have in 
common. The codes specified in ISO/IEC 2022 are designed to be used for data that is processed 
sequentially in a forward direction. Use of these codes in strings of data which are processed in some 
other way, or which are included in data formatted for fixed-length record processing, may have undesir-
able results or may require additional special treatment to ensure correct interpretation. 

ISO 2033 (CODING OF MACHINE READABLE CHARACTERS) 

ISO 2033:1983 Information processing — Coding of machine readable characters (MICR and OCR) 

ISO 2033 defines the coded representation of printed characters recognized by reading equipment. 
Includes the fonts E 13 B; CMC 7; OCR-A; OCR-B. Assigns bit-patterns to characters recognized by 
reading equipment. This information is then given to the recipient by different media and can be used 
by printing devices. Single-font reader and multiple-font reader are considered as applications. Refe-
rences: ISO 646; 1004; 1073; 2022. 

ISO 2047 (GRAPHICAL REPRESENTATIONS FOR THE CONT-
ROL CHARACTERS OF THE 7-BIT CODED CHARACTER SET) 

ISO 2047:1975 Information processing — Graphical representations for the control characters of the 
7- bit coded character set 
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ISO 2047 includes 2 modes of graphical representations of the control characters of columns 0 and 1 
of the ISO 7-bit coded character set for information interchange (ISO 646). 

– A set of specific symbols requiring a single character for graphical representation of each of these 
normally non-printing characters. 

– A set of alphanumeric representations comprising two characters derived from the abbreviations 
used in the ISO 7-bit table. Also provides graphical representations for the normally non-printing 
characters SPACE and DELETE. 

ISO 2709 (FORMAT FOR INFORMATION EXCHANGE) 

 MARC 21 

ISO 2709:2008 Information and documentation — Format for information exchange 

ISO 2709 specifies the requirements for a generalized exchange format which will hold records descri-
bing all forms of material capable of bibliographic description as well as other types of records. It does 
not define the length or the content of individual records and does not assign any meaning to tags, 
indicators or identifiers, these specifications being the functions of an implementation format. It describ-
es a generalized structure, a framework designed especially for communications between data process-
ing systems and not for use as a processing format within systems. 

ISO 3166 (CODES FOR THE REPRESENTATION OF NAMES OF 
COUNTRIES AND THEIR SUBDIVISIONS) 

 https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html 

ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: 
Country code 

ISO 3166-1 specifies basic guidelines for the implementation and maintenance of country codes. This 
code is intended for use in any application requiring the expression of current country names in coded 
form. 

ISO 3166-2:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: 
Country subdivision code 

ISO 3166-2 specifies basic guidelines for the implementation and maintenance of country subdivision 
codes. This code is intended for use in any application requiring the expression of current country sub-
division names in coded form. 

ISO 3166-3:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 3: 
Code for formerly used names of countries 

ISO 3166-3 specifies basic guidelines for the implementation and maintenance of codes for formerly 
used names of countries. This code is intended to represent non-current country names, that is, the 
country names deleted from ISO 3166 since its first publication in 1974. 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
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ISO 3664 (GRAPHIC TECHNOLOGY VIEWING CONDITIONS) 

ISO 3664:2009 Graphic technology and photography — Viewing conditions 

ISO 3664 specifies viewing conditions for images on both reflective and transmissive media, such as 
prints, both photographic and photomechanical, and transparencies, as well as images displayed in 
isolation on color monitors, but is not applicable to unprinted papers. It applies in particular to: 

– critical comparison between transparencies, reflection photographic or photomechanical prints and, 
or other objects or images; 

– appraisal of the tone reproduction and colorfulness of prints and transparencies at illumination levels 
similar to those for practical use, including routine inspection; 

– critical appraisal of transparencies that are viewed by projection, for comparison with prints, objects 
or other reproductions; 

– appraisal of images on color monitors that are not viewed in comparison to any form of hardcopy. 

ISO 4873 (STRUCTURE AND RULES FOR IMPLEMENTATION OF 
8-BIT CODE) 

 ISO 646 (Structure and rules for implementation of 7-bit code) 

 C0, C1, control functions 

 ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 

1. ECMA 

ECMA-43 (1991) 8-bit coded character set structure and rules 

Den andra upplagan av ECMA-43 är teknisk ekvivalent andra upplagan av ISO 4873. Den tredje uppla-
gan av ECMA-43 (1991) verkar motsvara ISO/IEC 4873:1991, men det framkommer inte direkt av speci-
fikationen. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 4873:1991 Information technology — ISO 8-bit code for information interchange — Structure 
and rules for implementation 

ISO/IEC 4873 specifies an 8-bit code derived from, and compatible with, the 7-bit coded character set 
specified in ISO/IEC 646. The characteristics of this code are also in conformance with the code exten-
sion techniques specified in ISO 2022. It specifies an 8-bit code with a number of options. It also provides 
guidance on how to exercise the options to define specific versions. This code is primarily intended for 
general information interchange within an 8-bit environment among data processing systems and asso-
ciated equipment, and within data communication systems. The need for graphic characters and control 
functions in data processing has also been taken into account. The code includes the 10 digits as well 
as the 52 small and capital letters of the basic Latin alphabet and may include accented letters, special 
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Latin letters and, or the letters of one or several non-Latin alphabet(s). The normative Annex A gives 
restrictions applicable to the C0 and C1 sets. 

ISO 5457 (SIZES AND LAYOUT OF DRAWING SHEETS FOR TECH-
NICAL PRODUCT DOCUMENTATION) 

ISO 5457:1999 Technical product documentation — Sizes and layout of drawing sheets 

ISO 5457 anger format för och utformning av förtryckta ritningsblanketter för tekniska ritningar inom 
samtliga teknikområden, även innefattande datorframställda ritningar. Denna internationella standard 
gäller även andra tekniska dokument. 

ISO 5776 (SYMBOLS FOR TEXT PROOF CORRECTION) 

ISO 5776:2016 Graphic technology — Symbols for text proof correction 

ISO 5776 specifies symbols for use in copy preparation and proof correction in alphabetic languages 
and in logographic languages. It is applicable to texts submitted for correction, whatever their nature or 
presentation, and for marking up copy for all methods of composition, for example, manuscripts, type-
scripts, printer's proofs. Symbols for the correction of mathematical texts and color illustrations are not 
included. 

ISO 5807 (DOCUMENTATION SYMBOLS AND CONVENTIONS 
FOR DATA, PROGRAM AND SYSTEM FLOWCHARTS, PROG-
RAM NETWORK CHARTS AND SYSTEM RESOURCES CHARTS) 

ISO 5807:1985 Information processing — Documentation symbols and conventions for data, program 
and system flowcharts, program network charts and system resources charts 

ISO 5807 defines symbols to be used in information processing documentation and gives guidance on 
conventions tor their use in data flowcharts, program flowcharts, system flowcharts, program network 
charts, system resources charts. Applicable in conjunction with ISO 2382-1. 

ISO 5963 (METHODS FOR EXAMINING DOCUMENTS, DETERMI-
NING THEIR SUBJECTS, AND SELECTING INDEXING TERMS) 

ISO 5963:1985 Documentation — Methods for examining documents, determining their subjects, and 
selecting indexing terms 

ISO 5963 describes general techniques for document analysis which should apply in all indexing situa-
tions. These techniques can be employed by any agency in which human indexers analyze the subjects 
of documents and express these subjects in indexing terms. Is intended to promote standard practice 
within an agency or network of agencies as well as between different indexing agencies, especially 
those which exchange bibliographic records. 
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ISO 6093 (REPRESENTATION OF NUMERICAL VALUES IN CHA-
RACTER STRINGS) 

ISO 6093:1985 Information processing — Representation of numerical values in character strings for 
information interchange 

ISO 6093 specifies three presentations of numerical values, which are represented in character strings 
in a form readable by machine, for use in interchange between data processing systems. It also provides 
guidance for developers of programming language standards and implementers of programming produ-
cts. These representations are recognizable by humans, and thus may be useful in communication bet-
ween humans. The base of representation is 10. ISO 6093 applies only to numerical values consisting 
of a finite number of digits with or without the decimal mark. It does not specify the mechanism to com-
municate the accuracy of the number being represented or the method of delimiting the numerical 
representations or the organization of the numerical representations into larger aggregates. 

ISO 6709 (GEOGRAPHIC POINT-LOCATION BY COORDINATES) 

ISO 6709:2008 Standard representation of geographic point location by coordinates 

ISO 6709 is applicable to the interchange of coordinates describing geographic point location. It specifi-
es the representation of coordinates, including latitude and longitude, to be used in data interchange. It 
additionally specifies representation of horizontal point location using coordinate types other than latitu-
de and longitude. It also specifies the representation of height and depth that can be associated with 
horizontal coordinates. Representation includes units of measure and coordinate order. ISO 6709 is not 
applicable to the representation of information held within computer memories during processing and in 
their use in registers of geodetic codes and parameters. 

ISO 6709 supports point location representation through XML and, recognizing the need for compatibility 
with the previous version of ISO 6709 (1983), allows for the use of a single alpha-numeric string to 
describe point locations. For computer data interchange of latitude and longitude, ISO 6709 generally 
suggests that decimal degrees be used. It allows the use of sexagesimal notations: degrees, minutes 
and decimal minutes or degrees, minutes, seconds and decimal seconds. The implementation of ISO 
6709 does not require for example special internal procedures, file-organization techniques, storage 
medium, languages. 

ISO 6936 (CONVERSION BETWEEN THE TWO CODED CHARAC-
TER SETS) 

 ISO 646 (Structure and rules for implementation of 7-bit code) 

 ISO 6937 (Latin alphabet) 

ISO 6936:1988 Information processing — Conversion between the two coded character sets of ISO 
646 and ISO 6937-2 and the CCITT international telegraph alphabet No. 2 (ITA 2) 

ISO 6936 lays down rules for converting between 58 characteristics of CCITT International Telegraph 
Alphabet No. 2 (Recommendation F.1) and the characters according to the ISO 646 and 6937-2 coded 
sets. Serves for interaction between international telex service and terminals in data networks if telex 
character repertoire is sufficient. 
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ISO 6937 (LATIN ALPHABET) 

 ISO 646 (Structure and rules for implementation of 7-bit code) 

 ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 

 ISO/IEC 10367 (Coded graphic character sets) 

1. ISO/IEC 6937 

ISO/IEC 6937:2001 Information technology — Coded graphic character set for text communication — 
Latin alphabet 

ISO/IEC 6937 specifies 

– the coded representation of the characters; 

– a repertoire of the Latin alphabetic and non-alphabetic characters for the communication of text in 
many European languages using the Latin script; 

– rules for the definitions and use of graphic character sub-repertoires, that is, subsets of the specified 
character repertoire. 

2. ITU 

 Recommendation T.52 (03/93) Non-latin coded character sets for telematic services 

ITU-T Recommendation T.51 (09/92) Latin based coded character sets for telematic services 

The CCITT, considering 

– the increasing interdependence of the various CCITT character sets and coding schemes in various 
telematic services; 

– the introduction of new facilities such as code conversion and interworking between various telema-
tic services; 

– the advantage of having a single unified repertoire and coding of Latin based character set in a 
Recommendation to act as a reference for the telematic services; 

– that Recommendations T.61 and T.100/T.101 define the character coding systems for teletex and 
videotex; 

– that Recommendation T.50 specifies IRV (International Reference Version) of the 7-bit coded char-
acter set, 

provides the following Recommendation as a reference document towards which the Latin based portion 
of the coded character sets of telematic services should migrate and from which coded character sub-
sets and elements of code extension mechanisms can be derived for individual telematic services. 

– It specifies a primary set and a 96-character supplementary set of graphic characters. When various 
telematic services restrict their primary and supplementary sets to be respective subsets of those 
given, it will be ensured that no code position in any of the specified code tables is assigned more 
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than one meaning within different telematic services. 94-character subsets of the supplementary 
code table can be found in Recommendations of specific telematic services, that is, in Recommen-
dations T.61 and T.101. 

– It gives the escape sequences for designating the primary and supplementary sets of graphic char-
acters, to be used according to the code extension techniques specified. Non-Latin based character 
sets are to be dealt with in Recommendation T.52. 

– It describes those code extension mechanisms that are relevant to existing telematic services. Addi-
tional mechanisms will be included as the need for such is identified for one or more telematic ser-
vices. The purpose of ITU T.51 is to include an up-to-coding systems in various telematic services. 

– It describes 7-bit code tables which can be used either in a 7-bit or in an 8-bitenvironment, with 
applicable code extension mechanisms that are given in other Recommendations specific to given 
telematic services. It also gives a unified superset of the repertoire of Latin based alphanumeric 
characters, and a table of character and control sets used in CCITT telematic services. 

– It provides no conformance clause specifying the mandatory and optional subsets of code extension 
mechanisms and coded character sets. Conformance requirements will be the subject of other 
CCITT Recommendations specific to particular telematic services. 

ISO 7001 (PUBLIC INFORMATION SYMBOLS) 

ISO 7001:2007 Graphical symbols — Public information symbols 

ISO 7001 specifies graphical symbols for the purposes of public information. It is generally applicable 
to public information symbols in all locations and all sectors where the public has access. It specifies 
the symbol originals that may be scaled for reproduction and application purposes. The symbols may 
be used in conjunction with text to improve comprehension. 

ISO 8439 (FORMS DESIGN) 

ISO 8439:1990 Forms design — Basic layout 

ISO 8439 specifies overall sizes, image areas, their division and data fields for forms intended for use 
within administration, commerce and Industry. 

ISO 8583 (FINANCIAL TRANSACTION CARD ORIGINATED MESS-
AGES) 

ISO 8583-1:2003 Financial transaction card originated messages — Interchange message 
specifications — Part 1: Messages, data elements and code values 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 8583-1 specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may 
be interchanged between acquirers and card issuers. It specifies message structure, format and content, 
data elements and values for data elements. The method by which settlement takes place is not within 
the scope of ISO 8583-1. 
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ISO 8583-2:1998 Financial transaction card originated messages — Interchange message 
specifications — Part 2: Application and registration procedures for Institution Identification Codes 
(IIC) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 8583-2 describes the application and registration procedure for IIC (Institution Identification Codes), 
in accordance with ISO 8583. ISO 8583 specifies a numbering system for institution identification codes 
for institutions which do not qualify for an ISO 7812 issuer identification number. 

ISO 8583-3:2003 Financial transaction card originated messages — Interchange message 
specifications — Part 3: Maintenance procedures for messages, data elements and code values 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 8583-3 establishes the role of the MA (Maintenance Agency) and specifies the procedures for add-
ing messages and data elements to ISO 8583-1 and to codes listed in Annex A of ISO 8583-1. The 
responsibilities of the MA relate to all message type identifiers and classes, data elements and sub-
elements, dataset identifiers and codes within ISO 8583-1, with the exception of IIC (Institution Identific-
ation Codes). 

ISO 8601 (REPRESENTATIONS OF DATE AND TIME) 

ISO 8601-1:2019 Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules 

ISO 8601-1 specifies representations of dates of the Gregorian calendar and times based on the 24-
hour clock, as well as composite elements of them, as character strings for use in information inter-
change. It is also applicable for representing times and time shifts based on UTC (Coordinated Universal 
Time). It excludes the representation of date elements from non-Gregorian calendars or times not from 
the 24-hour clock. It does not address character encoding of the specified date and time representations. 

ISO 8601-2:2019 Date and time — Representations for information interchange — Part 2: Extensions 

ISO 8601-2 specifies additional representations of dates of the Gregorian calendar and times based on 
the 24-hour clock that extend the basic rules and composite elements of those defined in ISO 8601-1. 
These representations are specified as character strings for use in information interchange. It is also 
applicable for representing times and time shifts based on UTC (Coordinated Universal Time). These 
extensions include 

– uncertain or approximate dates, or dates with portions unspecified, 

– extended time intervals, 

– divisions of a year, 

– sets and choices of calendar dates, 

– grouped time scale units, 

– repeat rules for recurring time intervals, and 

– date and time arithmetic. 
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ISO 8601-2 excludes the representation of date elements from non-Gregorian calendars, or times not 
from the 24-hour clock. It does not address character encoding of the specified representations. 

ISO 8777 (COMMANDS FOR INTERACTIVE TEXT SEARCHING) 

ISO 8777:1993 Information and documentation — Commands for interactive text searching 

ISO 8777 specifies a basic set of commands for the interactive search of retrieval systems data and the 
types of response expected from the processing system. It is intended for use by designers and users 
of information retrieval systems, including computer-based library catalogues and computer-based data-
base access and search facilities. 

ISO 8859 

ISO 8859 kan avse någon av ISO/IEC 8859 (8-bit single-byte coded graphic character sets), medan 
ISO 8859-1, -4, -10, -15 kan mer specifikt avse antingen 

‒ del 1, 4, 10 respektive 15 i ISO/IEC 8859, eller 

‒ ”ISO-8859-1”, ”ISO-8859-4”, ”ISO-8859-10” , ”ISO-8859-15”, vilka kan vara IANA ISO-8859-1, -4, 
-10, -15 eller Windows-28591, -28594, -28600, -28605. 

ISO/IEC 8859-1, -4, -10, och -15 specificerar endast 191 tecken för latinska alfabetet i spännvidden 
0x20-0x7E, och 0xA0-0xFF. Det vill säga, specifikationerna definierar inte kontrolltecken. En uppsättning 
standardiserade kontrolltecken finns i ISO/IEC 6429 (C0, C1, control functions). IANA ISO-8859-1, 
-4, -10, -15 och Windows-28591, -285914, -28600, -28605 kompletterar ISO/IEC 8859-1 med ISO/
IEC 6429 för att implementera kontrolltecken i spännvidden 0x00-0x1F och 0x80-0x9F. Kontrolltecknet 
0x7F är definierat i ISO 2022 (Character code structure and extension techniques), varför 0x00-0x7F i 
ISO 8859-1, -4, -10, och -15 inte korresponderar med ASCII 7-bit. 

1. RIKSARKIVET 

1.1. Teknisk kontroll 

 Vad som sägs om Teknisk kontroll för ASCII gäller för ISO-8859-1. 

1.1.1. Metod 

1. Materiell kontroll: att varje byte (8-bit) i en datasträng är inom spännvidden 0x00-0x7E och 0xA0-
0xFF. 

2. Formell kontroll: dels att 0x00-0x1F och 0x80-0x9F representerar kontrolltecken, dels att 0x20, 0xA0, 
0xAD representerar specialtecken, dels att 0x21-0x7E och 0xA1-0xAC, 0xAE-0xFF representerar tecken. 

3. Kontroll av form och funktion: att alla tecken återges som förväntat. 

1.1.2. Program 

 https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser 

https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser
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 Teknisk kontroll 

 Teknisk kontroll 

Rata (Riksarkivets teckenanalys) är ett program i en uppsättning av program under benämningen 
RFL (Riksarkivets Förberedande Leveransverktyg). Rata utför en materiell kontroll och en policy- 
kontroll av textsträngar. Den materiella kontrollen kan verifiera eller falsifiera att textsträngar är ISO-
8859-1. Policykontrollen inskränker ISO-8859-1 enligt Riksarkivets behov och krav. Tecken i spänn-
vidden 0x00-0x09, 0x0B-0x0C, 0x0E-0x1F, och 0x7F-0x9F betraktas som otillåtna tecken, varför programmet 
kommer att rapportera fel för texter med sådana tecken. Tecken inom spännvidden 0xA0-0xFF betrak-
tas som suspekta tecken, varför programmet kommer att rapportera varningar för texter med sådana 
tecken. 

ISO 9000-9001, ISO/IEC/IEEE 90003 (QUALITY MANAGEMENT SYS-
TEMS) 

ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary 

ISO 9000 describes the fundamental concepts and principles of quality management which are univer-
sally applicable to: 

– organizations seeking sustained success through the implementation of a quality management sys-
tem; 

– customers seeking confidence in an organization's ability to consistently provide products and ser-
vices conforming to their requirements; 

– organizations seeking confidence in their supply chain that their product and service requirements 
will be met; 

– organizations and interested parties seeking to improve communication through a common under-
standing of the vocabulary used in quality management; 

– organizations performing conformity assessments against the requirements of ISO 9001; 

– providers of training, assessment or advice in quality management; 

– developers of related standards. 

ISO 9000:2015 specifies the terms and definitions that apply to all quality management and quality 
management system standards developed by ISO/TC 176. 

ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements 

ISO 9001 specifies requirements for a quality management system when an organization 

– needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer 
and applicable statutory and regulatory requirements, and 
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– aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including 
processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and appli-
cable statutory and regulatory requirements. 

All the requirements of ISO 9001 are generic and are intended to be applicable to any organization, 
regardless of its type or size, or the products and services it provides. 

ISO/IEC/IEEE 90003:2018 Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to 
computer software 

ISO/IEC/IEEE 90003 document provides guidance for organizations in the application of ISO 9001:2015 
to the acquisition, supply, development, operation and maintenance of computer software and related 
support services. It does not add to or otherwise change the requirements of ISO 9001:2015. 

The guidelines provided in ISO/IEC/IEEE 90003 are not intended to be used as assessment criteria in 
quality management system registration, certification. However, some organizations can consider it use-
ful to implement the guidelines proposed, and can be interested in knowing whether the resultant quality 
management system is compliant or not with ISO/IEC/IEEE 90003. In this case, an organization can 
use both ISO/IEC/IEEE 90003 and ISO 9001 as assessment criteria for quality management systems 
in the software domain. 

ISO 9036 (ARABIC 7-BIT CODED CHARACTER SET FOR INFOR-
MATION INTERCHANGE) 

ISO 9036:1987 Information processing — Arabic 7-bit coded character set for information 
interchange 

ISO 9036 describes a set of mandatory 120 characters with the coded representation. This set is intend-
ed for interchange of information using Arabic language and includes control characters for code exten-
sions. Procedures for using these control characters are specified in ISO 2022. 

ISO 9547 (GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT AND ACC-
EPTABILITY OF TEST METHODS FOR PROGRAMMING LANGU-
AGE PROCESSORS) 

ISO/TR 9547:1988 Programming language processors — Test methods — Guidelines for their 
development and acceptability 

ISO/TR 9547 beskriver en metod för att bestämma om en kompilator, tolk, eller översättare för ett prog-
rammeringsspråk bearbetar de nödvändiga egenskaper som framkommer i internationella standarder 
för det avsedda programmeringsspråket. En bedömning av överensstämmelse av en kompilator, över-
sättare, eller tolk med en standard kan göras med en uppsättning av program avsedda för det syftet 
(eng. Test Suite Methodology). ISO/TR 9547 utesluter inte andra metoder men beskriver dem inte. 
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ISO 9660 (CD-ROM VOLUME AND FILE STRUCTURE)  

ISO 9660:1988 Information processing — Volume and file structure of CD-ROM for information 
interchange 

ISO 9660 specifies the volume and file structure of CD-ROM for the information interchange between 
information processing systems. It defines the attributes of the volume and the descriptors recorded on 
it, the relationship among volumes of a volume set, the placement of files, the attributes of the files, the 
recorded structures intended for input or output data streams of an application program when required 
to be organized as sets of records, three nested levels of medium interchange, two nested levels of 
implementation, and requirements for the processes provided within information processing systems. 

ISO 9985 (TRANSLITERATION OF ARMENIAN CHARACTERS IN-
TO LATIN CHARACTERS) 

ISO 9985:1996 Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin 
characters 

ISO 9985 establishes a system for the transliteration of the modern Armenian alphabet into Latin char-
acters to permit international information exchange, particularly by electronic means. 

ISO 10196 (RECOMMENDATIONS FOR THE CREATION OF ORI-
GINAL DOCUMENTS) 

ISO 10196:2003 Document imaging applications — Recommendations for the creation of original 
documents 

ISO 10196 provides guidance on the creation of printed documents so that they may be easily reproduc-
ed as microforms or scanned images. Although studies were based more specifically on the Latin alpha-
bet, the general principles may be used as guidelines for the production of documents using other alpha-
bets or ideograms. ISO 10196 does not apply to technical drawings for which requirements are given in 
ISO 5457 and ISO 6428. It also does not apply to special micrographics or scanning-related applications, 
that is, scanning of bank cheques or bar codes. 

ISO 11442 (TECHNICAL PRODUCT DOCUMENT MANAGEMENT) 

ISO 11442:2006 Technical product documentation — Document management 

ISO 11442 specifies basic rules for the management of technical documents. 

ISO 12029 (MACHINE-READABLE PAPER FORMS) 

ISO 12029:2010 Document management — Machine-readable paper forms — Optimal design for user 
friendliness and electronic document management systems (EDMS) 
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ISO 12029 specifies requirements concerning the design of forms for user friendliness, with optimal 
machine readability for processing by an EDMS. These requirements are limited to forms using roman 
characters. 

ISO 12033 (GUIDANCE FOR THE SELECTION OF DOCUMENT 
IMAGE COMPRESSION METHODS) 

ISO/TR 12033 gives information to enable a user or EIM (Electronic Image Management) integrator to 
make an informed decision on selecting compression methods for digital images of business documents. 
It provides technical guidance to analyze the type of documents and which compression methods are 
most suitable for particular documents in order to optimize their storage and use. It is applicable only to 
still images in bit map mode. It only takes into account compression algorithms based on well-tested 
mathematical work. It provides 

– for the user, information on image compression methods incorporated in hardware or software in 
order to help the user during the selection of equipment in which the methods are embedded, and 

– for the equipment or software designer, planning information. 

ISO 12083 (ELECTRONIC MANUSCRIPT PREPARATION AND 
MARKUP) 

ISO 12083:1994 Information and documentation — Electronic manuscript preparation and markup 

ISO 12083 presents four document type definitions and additional facilities conforming to SGML (ISO 
8879. Intended to provide document architectures for the creation and interchange of books, articles 
and serial publications. Specifies the SGML declaration defining the syntax used by the document type 
definitions and document instances, the document type definitions for the document classes books, 
articles, serials, and a document type definition for Mathematics which may be embedded in other SGML 
applications. 

ISO 12637 (GRAPHIC TECHNOLOGY VOCABULARY) 

ISO 12637-1:2006 Graphic technology — Vocabulary — Part 1: Fundamental terms 

ISO 12637-1 defines a set of fundamental terms that can be used in the drafting of other international 
standards for graphic technology. In order to facilitate their translation into other languages, the defini-
tions are worded so as to avoid, where possible, any peculiarity attached to one language. The entries 
in ISO 12637-1 are arranged alphabetically. 

ISO 12637-2:2008 Graphic technology — Vocabulary — Part 2: Prepress terms 

ISO 12637-2 defines a set of prepress terms. 

ISO 12637-3:2009 Graphic technology — Vocabulary — Part 3: Printing terms 

ISO 12637-3 defines terms for printing systems and processes. 
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ISO 12637-4:2008 Graphic technology — Vocabulary — Part 4: Postpress terms 

ISO 12637-4 defines a set of postpress terms. 

ISO 12641 (SCANNER COLOR CALIBRATION) 

ISO 12641-1:2016 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Colour targets for input 
scanner calibration — Part 1: Colour targets for input scanner calibration 

ISO 12641-1 defines the layout and colorimetric values of targets for use in the calibration of a photo-
graphic product, input scanner combination, as used in the preparatory process for printing and publish-
ing. One target is defined for positive colour transparency film and another is defined for colour photo-
graphic paper. 

ISO 12641-2:2019 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 2: Advanced colour 
targets for input scanner calibration 

ISO 12641-2 defines a framework for advanced reflective and transmissive layouts and colorimetric 
values of targets for use in the calibration and characterization of image capturing devices. It defines a 
framework for target creation and data reporting. This framework can be used for both ISO defined and 
custom targets for both reflective and transmissive use. Self-emissive targets are not covered by ISO 
12641-2. 

ISO 12642 (INPUT DATA FOR CHARACTERIZATION OF FOUR-
COLOUR PROCESS PRINTING) 

ISO 12642-1:2011 Graphic technology — Input data for characterization of four-colour process 
printing — Part 1: Initial data set 

ISO 12642-1 is technical equivalent to ANSI IT8.7/3-1993. ISO 12642-1 defines for use in characterizing 
any four-colour printing process an input data file, a measurement procedure, and an output data format. 

ISO 12642-2:2006 Graphic technology — Input data for characterization of 4-colour process printing 
— Part 2: Expanded data set 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 12642-2 defines a data set of ink value combinations that is intended to be used to characterize 
four-color process printing. This data set is not optimized for any printing process or application area but 
is robust enough for all general applications. The needs of publication, commercial, and package printing 
with offset, gravure, flexography, and other printing processes have been considered. While it is primari-
ly aimed at process colour printing with CMYK inks, it can also be used with any combination of three 
chromatic colored inks and a dark ink. It is an alternate to the ISO 12642-1 data set where more robust 
data is required. 

ISO 12646 (DISPLAYS FOR COLOUR PROOFING) 

ISO 12646:2015 Graphic technology — Displays for colour proofing — Characteristics 
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ISO 12646 specifies requirements for two conformance levels for the characteristics of displays to be 
used for soft proofing of color images. Included are requirements for uniformity and variations of electro-
optical properties with viewing direction for different driving signals. 

ISO 12653 (TEST TARGET FOR SCANNING) 

ISO 12653-1:2000 Electronic imaging — Test target for the black-and-white scanning of office 
documents — Part 1: Characteristics 

ISO 12653-1 specifies a test target for use in assessing the consistency of quality of performance over 
time of flat-bed and rotary black-and-white reflection scanners used in electronic image management 
systems. The test target is designed 

– to allow routine checks of the system's performance, and 

– to establish the performance limits of the system. 

ISO 12653-1 is applicable to assessing the output quality of black-and-white scanners used for black-
and-white or colour office documents, with or without half-tone or colour. It is not applicable to colour 
scanners or scanners used for the scanning of transparent or translucent documents. 

NOTE Additional targets for assessing the output quality of black-and-white scanners using continuous 
tone and colour are referred to in ISO 12653-2. 

ISO 12653-2:2000 Electronic imaging — Test target for the black-and-white scanning of office 
documents — Part 2: Method of use 

ISO 12653-2 specifies test methods for evaluating the consistency of the output quality over time from 
the black-and-white reflection scanning of office documents using the test target specified in ISO 12653-
1 and other targets. It is applicable to assessing the output quality of black-and-white scanners used for 
black-and-white or colour office documents, with or without half-tone or colour. It does not apply to colour 
scanners or scanners used for the scanning of transparent or translucent documents. 

ISO 12653-3:2014 Electronic imaging — Test target for scanning of office documents — Part 3: Test 
target for use in lower resolution applications 

ISO 12653-3 specifies a test target for assessing the consistency of the output quality over time from 
lower resolution reflection scanning systems, up to 300 DPI. It is applicable to assessing the output 
quality of black-and-white and colour scanners used for black-and-white, greyscale or colour office docu-
ments, with or without half tone. It does not apply to scanners used for the scanning of transparent or 
translucent documents. 

ISO 12654 (ELECTRONIC RECORDING SYSTEMS ON WORM OPTI-
CAL DISK) 

ISO/TR 12654:1997 Electronic imaging — Recommendations for the management of electronic 
recording systems for the recording of documents that may be required as evidence, on WORM 
optical disk 
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ISO/TR 12654 innehåller rekommendationer för etableringen av procedurer för att fånga och lagra elek-
troniska bilder av dokument som säkerställer bevarande och integritet av information skriven på doku-
menten. Rekommendationerna är tillämpliga på lagringssystem som använder lagringsenheter som är 
av typen ”skriv en gång, läs många gånger” eller Worm (eng. Write-Once-ReadMany), vilket innefattar 
CD-rom, men inte sådana typer som kan återställas, raderas eller förändras efter fångst. 

ISO 12855 (INFORMATION EXCHANGE BETWEEN SERVICE PRO-
VISION AND TOLL CHARGING) 

ISO 12855:2015 Electronic fee collection — Information exchange between service provision and toll 
charging 

ISO 12855 specifies: 

– The interfaces between EFC (Electronic Fee Collection) systems for vehicle related transport servi-
ces, for example road user charging, parking and access control. It does not cover interfaces for 
EFC systems for public transport; an EFC system can include any EFC system, for example, syste-
ms that automatically read license plate numbers of vehicles passing a toll point. 

– An exchange of information between the central equipment of the two roles of service provision and 
toll charging, for example, charging related data such as toll declarations, billing details, administra-
tive data, and confirmation data. 

– Transfer mechanisms and supporting functions. 

– Information objects, data syntax and semantics. 

– Examples of data interchanges. 

– An example on how to use it for EETS (European Electronic Tolling Service). 

ISO 12855 is applicable for any toll service and any technology used for charging. It is defined as a 
toolbox standard of transactions and APDUs (Application Protocol Data Unit), which can be used for the 
assigned purpose. The detailed definitions of mandatory and optional elements in a real implementation 
are defined elsewhere. It does not define all communication sequences, communication stacks and 
timings. The data types and associated coding related to the data elements described in Clause 6 are 
defined in Annex A, using ASN.1. 

ISO 13399 (CUTTING TOOLS) 

1. ISO 13399-70 (CUTTING TOOL GRAPHICAL DATA LAYOUT) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/TS 13399-70:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 70: Graphical data 
layout — Layer setting for tool layout 

ISO/TS 13399-70 is intended to be used for the design of tool layouts for the simulation and the docu-
mentation of cutting tool components and cutting tool assemblies. It can be used in connection and 
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correlation with other parts of ISO/TS 13399. The main purpose of this layer structure is the graphical 
layout of cutting tool components and cutting tool assemblies to be used within tool pre-setting, NC 
programming and the simulation of processes, as well as for the design of the machining equipment 
layout. The common concept of the BMG (Building Model Generation) layer structure has been extended 
with more layer definitions for universal use. ISO/TS 13399-70 is applicable for a new layout; old, exis-
ting data files are not updated to this level. The use of ISO/TS 13399-70 in terms of change management 
of existing cutting tool layout is at the manufacturer's discretion. The extent of the dimensioning is limited 
to the number of dimensions that are also populated within manufacturer's or distributer's catalogues. 
The manufacturer determines the level of details and is understood as tool specific. As the 3D-simulation 
systems proceed with stock removal, it is differentiated between cutting and non-cutting tool compone-
nts. Also, the data concept includes the rules of zero points and mounting points for non-rotating tools 
(lathe tools). 

2. ISO 13399-71, 13399-72 (DATA EXCHANGE FORMAT FOR GRAPHICAL 
PRODUCT DOCUMENTATION) 

 Informationsformat 

 Innehållsformat 

Neither ISO/TS 13399-71 nor -72 cover: 

‒ layer settings, as defined in ISO/TS 13399-70; 

‒ applications where these standard data may be stored or referenced; 

‒ concept of the classification of cutting tool data and their properties; 

‒ concept of the design of 2D drawings for cutting tools; 

‒ concept of the design of 3D models for cutting tools; 

‒ application data for the use of those cutting tools; 

‒ information about the reconditioning of cutting tools; 

‒ information about additional application and usage data, for example coolant supply. 

ISO/TS 13399-71:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 71: Graphical data 
layout — Creation of documents for standardized data exchange: Graphical product information 

ISO/TS 13399-71 determines the elements to be used for the creation of 2D documentation. The indivi-
dual parts of documentation are drawing content, geometrical data, drawing frame and drawing header 
data. It does not cover drawing formats, for example drawing frame, structure of the bill of material. 
Furthermore, it is intended to standardize the data exchange of the product documentation. It specifies 
a common way for the basic principles for the creation of product documentation that contain: 

– definitions and identifications of the elements of a product documentation; 

– definitions and identifications of the internal structure of the product documentation; 

– definitions and identifications of those elements and features that are necessary to show the pro-
tection notices and the copyrights of the originator of the document. 

ISO/TS 13399-71 in particular, neither covers: 
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– structure of the data exchange file using XML. 

ISO/TS 13399-72:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 72: Creation of 
documents for the standardized data exchange — Definition of properties for drawing header and 
their XML-data exchange 

ISO/TS 13399-72 defines the necessary text elements of a drawing frame and determines a standardi-
zed data exchange format. Therefore, the effort is reduced for the maintenance of documentation be-
cause the content of a drawing header is mated into a specific drawing frame by means of using XML 
technology and an individual mapping table. The benefit of this concept for manufacturer, supplier and 
end user is the advantage of a central maintenance of the appropriate templates. ISO/TS 13399-72 is 
intended to standardize the data exchange of the product documentations. It covers: 

– identification and definition of the data fields; 

– identification and definition of the structure of the data fields; 

– structure of the data exchange file. 

ISO/TS 13399-72 in particular, neither covers: 

– the standardization of drawing formats, for example drawing frame, structure of the bill of material, 

– structure of the tool documentation as defined in ISO/TS 13399-71. 

3. ISO 13399-80, -201-204, -301-315, -401, -403, -405-406 (3D MODELS) 

ISO/TS 13399-201, -202, -203, -204, -303, -304, -305, -306, -307, -308, -309, -310, -311, -312, -313, 
-314, -315, -401, -403, -405, -406 does not cover: 

‒ applications where these standard data can be stored or referenced. 

ISO/TS 13399-201, -202, -203, -204, -303, -310, -313, -315 does not cover 

‒ creation and exchange of simplified 3D models for cutting tools; 

‒ creation and exchange of simplified 3D models for tool items; 

‒ creation and exchange of 3D models for other tool items not being described in them; 

‒ creation and exchange of simplified 3D models for adaptive items; 

‒ creation and exchange of simplified 3D models for assembly items and auxiliary items. 

ISO/TS 13399-305-309, -311, -312, -314, -401, -403, -405-406 does not cover 

‒ concept of 3D models for cutting tools; 

‒ concept of 3D models for cutting items; 

‒ concept of 3D models for assembly items and auxiliary items. 
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ISO/TS 13399-304-309, -311, -312, -314 does not cover 

‒ concept of 3D models for other tool items not being described in them; 

‒ concept of 3D models for adaptive items. 

ISO/TS 13399-401, -403, -405 does not cover 

‒ concept of 3D models for other adaptive items not described in them; 

‒ concept of 3D models for tool items. 

ISO/TS 13399-406 does not cover 

‒ concept of 3D models for other connection interfaces not being described in it; 

‒ concept of 3D models for adaptive items. 

ISO/TS 13399-80:2017 Cutting tool data representation and exchange — Part 80: Creation and 
exchange of 3D models — Overview and principles 

ISO/TS 13399-80 specifies the basic principles for the creation and exchange of simplified 3D models 
of cutting items, tool items, and adaptive items, using related properties and domains of values. Simplifi-
ed 3D models contain: 

– The naming and defining of the basic design features of cutting items, tool items, and adaptive items, 
with an association to the used properties; 

– The naming and defining of the internal structure of the 3D model that represents the features and 
the properties of cutting items, tool items, and adaptive items; 

– The naming and defining of those elements and features that are not defined in ISO/TS 13399-50, 
but are necessary to design 3D models. 

ISO/TS 13399-80 does not cover applications where these standard data may be stored or referenced, 
and creation and exchange of simplified 3D models for cutting tools, for tool items, for adaptive items, 
for assembly items and auxiliary items. 

ISO/TS 13399-201:2014 Cutting tool data representation and exchange — Part 201: Creation and 
exchange of 3D models — Regular inserts 

ISO/TS 13399-201 specifies a concept for the design of cutting items, limited to regular inserts, with the 
usage of the related properties and domains of values. It specifies a common way of designing simplified 
models that contain definitions and identification of 

– the design features of regular inserts, with a link to the properties used, and  

– the internal structure of the 3D model that represents features and properties of regular inserts. 
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ISO/TS 13399-202:2015 Cutting tool data representation and exchange — Part 202: Creation and 
exchange of 3D models — Irregular inserts 

ISO/TS 13399-202 specifies a concept for the design of cutting items, limited to any kind of irregular 
inserts, with the usage of the related properties and domains of values. It specifies a common way of 
designing simplified models that contain definitions and identification of 

– the design features of irregular inserts, with a link to the properties used, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of irregular 
inserts.  

ISO/TS 13399-203:2015 Cutting tool data representation and exchange — Part 203: Creation and 
exchange of 3D models — Replaceable inserts for drilling 

ISO/TS 13399-203 specifies a concept for the design of cutting items, limited to any kind of replaceable 
inserts for drilling, using related properties and domains of values. It specifies a common way of desig-
ning simplified models that contain definitions and identification of 

– the design features of replaceable inserts for drilling, with a link to the properties used, and  

– the internal structure of the 3D model that represents the features and properties of replaceable 
inserts for drilling; 

ISO/TS 13399-204:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 204: Creation and 
exchange of 3D models — Inserts for reaming 

ISO/TS 13399-204 specifies a concept for the design of cutting items, limited to any kind of replaceable 
inserts for reaming, using related properties and domains of values. It specifies a common way of desig-
ning simplified models that contain definitions and identification of 

– the design features of replaceable inserts for reaming, with a link to the properties used, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of replaceable 
inserts for reaming; 

ISO/TS 13399-301:2013 Cutting tool data representation and exchange — Part 301: Concept for the 
design of 3D models based on properties according to ISO/TS 13399-3: Modelling of thread-cutting 
taps, thread-forming taps and thread-cutting dies 

ISO/TS 13399-301 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of taps and dies, 
together with the usage of the related properties and domains of values. It specifies a common way of 
designing simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of thread-cutting taps, thread-forming taps and thread-cutting dies with solid 
cutting edges, with a link to the properties used, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and properties of thread-cutting 
taps, thread-forming taps and thread-cutting dies with solid cutting edges. 
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ISO/TS 13399-302:2013 Cutting tool data representation and exchange — Part 302: Concept for the 
design of 3D models based on properties according to ISO/TS 13399-3: Modelling of solid drills and 
countersinking tools 

ISO/TS 13399-302 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of drilling and 
countersinking tools with solid cutting edges, together with the usage of the related properties and do-
mains of values. It specifies a common way of designing simplified models that contain definitions and 
identifications of 

– the design features of drills and countersinking tools with solid cutting edges, with a link to the pro-
perties used, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and properties of drills and coun-
tersinking tools with solid cutting edges. 

ISO/TS 13399-303:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 303: Creation and 
exchange of 3D models — Solid end mills 

ISO/TS 13399-303 specifies a concept for the design of tool items, limited to solid (non-indexable) end 
mills, with the usage of the related properties and domains of values. It specifies a common way of 
design simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of solid (non-indexable) end mills, with a link to the properties used, and 

– the internal structure of the 3D model that represents features and properties of solid (non-index-
able) end mills. 

ISO/TS 13399-304:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 304: Creation and 
exchange of 3D models — Solid milling cutters with arbor hole 

ISO/TS 13399-304 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of milling cutters 
with arbor hole and non-indexable cutting edges, together with the usage of the related properties and 
domains of values. It specifies a common way of design simplified models that contain definitions and 
identifications of 

– the design features of milling cutters with arbor hole and non-indexable cutting edges, with an asso-
ciation to the used properties, and 

– definitions and identifications of the internal structure of the 3D model that represents the features 
and the properties of milling cutters with arbor hole and non-indexable cutting edges. 

ISO/TS 13399-305:2017 Cutting tool data representation and exchange — Part 305: Creation and 
exchange of 3D models — Modular tooling systems with adjustable cartridges for boring 

ISO/TS 13399-305 specifies a concept for the design of tool items, for all kinds of modular tooling sys-
tems with adjustable cartridges for boring, together with the usage of the related properties and domains 
of values. It specifies a common way of designing simplified models that contain definitions and identifi-
cations of 

– the design features of modular tooling systems with adjustable cartridges for boring, with an asso-
ciation to the used properties, and 
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– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of modular 
tooling systems with adjustable cartridges for boring. 

ISO/TS 13399-306:2018 Cutting tool data representation and exchange — Part 306: Creation and 
exchange of 3D models — Drills and countersinking tools for indexable inserts 

ISO/TS 13399-306 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind drilling and coun-
tersinking tools for indexable inserts, together with the usage of the related properties and domains of 
values. It specifies the requirements of simplified 3D models for data exchange of drills and countersin-
king tools for indexable inserts. 

ISO/TS 13399-307:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 307: Creation and 
exchange of 3D models — End mills for indexable inserts 

ISO/TS 13399-307 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind end mills for 
indexable inserts, together with the usage of the related properties and domains of values. It specifies 
a common way of design simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of end mills for indexable inserts, with an association to the used properties, 
and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of end mills 
for indexable inserts. 

ISO/TS 13399-308:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 308: Creation and 
exchange of 3D models — Milling cutters with arbor hole for indexable inserts 

ISO/TS 13399-308 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of milling cutters 
with arbor hole for indexable inserts, together with the usage of the related properties and domains of 
values. It specifies a common way of design simplified models that contain definitions and identifications 
of 

– the design features of milling cutters with arbor hole for indexable inserts, with an association to the 
used properties, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of milling cut-
ters with arbor hole for indexable inserts. 

ISO/TS 13399-309:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 309: Creation and 
exchange of 3D models — Tool holders for indexable inserts 

ISO/TS 13399-309 specifies a concept for the design of turning tools for indexable inserts, together with 
the usage of the related properties and domains of values. It specifies a common way of designing 
simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of turning tools for indexable inserts, with an association to the descriptive pro-
perties and dimensions, and 

– definition and identification of the 3D model internal structure that represents the features and the 
properties of turning tools for indexable inserts. 
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ISO/TS 13399-310:2017 Cutting tool data representation and exchange — Part 310: Creation and 
exchange of 3D models — Turning tools with carbide tips 

ISO/TS 13399-310 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of turning tools 
with carbide tips, together with the usage of the related properties and domains of values. It specifies a 
common way of designing simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of turning tools with carbide tips, with a link to the properties used, and 

– the internal structure of the 3D model that represents features and properties of turning tools with 
carbide tips. 

ISO/TS 13399-311:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 311: Creation and 
exchange of 3D models — Solid reamers 

ISO/TS 13399-311 specifies a concept for the design of tool items, for all kinds of solid reamers, together 
with the usage of the related properties and domains of values. It specifies a common way of design 
simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of solid reamers, with an association to the used properties, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of solid ream-
ers. 

ISO/TS 13399-312:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 312: Creation and 
exchange of 3D models — Reamers for indexable inserts 

ISO/TS 13399-312 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of reamers for 
indexable cutting edges, together with the usage of the related properties and domains of values. It 
specifies a common way of design simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of reamers for indexable cutting edges, with an association to the used proper-
ties, and 

– the internal structure of the 3D model that represent the features and the properties of reamers for 
indexable cutting edges. 

ISO/TS 13399-313:2019 Cutting tool data representation and exchange — Part 313: Creation and 
exchange of 3D models — Burrs 

ISO/TS 13399-313 defines the concept of how to design tool items, limited to any kind of burrs, together 
with the usage of the related properties and domains of values. It specifies the requirements of simplified 
3D models for data exchange of burrs. 

ISO/TS 13399-314:2018 Cutting tool data representation and exchange — Part 314: Creation and 
exchange of 3D models — Cartridges for indexable inserts 

ISO/TS 13399-314 specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of cartridges for 
indexable inserts, together with the usage of the related properties and domains of values. It specifies 
the requirements of simplified 3D models for data exchange of cartridges for indexable inserts. 
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ISO/TS 13399-315:2018 Cutting tool data representation and exchange — Part 315: Creation and 
exchange of 3D models — Modelling of machine operated feed out tools 

ISO/TS 13399-315 specifies a concept for the design of machine operated feed out tools, limited to any 
kind of machine operated feed out tools, together with the usage of the related properties and domains 
of values. It specifies the requirements of simplified 3D models for data exchange of machine operated 
feed out tools. 

ISO/TS 13399-401:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 401: Creation and 
exchange of 3D models — Converting, extending and reducing adaptive items 

ISO/TS 13399-401 specifies a concept for the design of adaptive items, limited to any kind of converters, 
extenders and reducers, together with the usage of the related properties and domains of values. It 
specifies a common way of designing simplified models that contain definitions and identifications of 

– the design features of converting, extending and reducing adaptors, with an association to the used 
properties, and 

– the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of converting, 
extending and reducing adaptors. 

ISO/TS 13399-403:2018 Cutting tool data representation and exchange — Part 403: Creation and 
exchange of 3D models — Modelling of driven tool units 

ISO/TS 13399-403 defines the concept of how to design adaptive items, limited to any kind of driven 
tool units, together with the usage of the related properties and domains of values. It specifies the req-
uirements of simplified 3D models for data exchange of driven tool units. 

ISO/TS 13399-405:2016 Cutting tool data representation and exchange — Part 405: Creation and 
exchange of 3D models — Collets 

ISO/TS 13399-405 defines the concept of how to design adaptive items, limited to any kind of driven 
tool units, together with the usage of the related properties and domains of values. It specifies the req-
uirements of simplified 3D models for data exchange of driven tool units. 

ISO/TS 13399-406:2019 Cutting tool data representation and exchange — Part 406: Creation and 
exchange of 3D models — Modelling of connection interface 

ISO/TS 13399-406 defines the concept of how to design the connection interfaces for adaptive and tool 
items, limited to any kind of standardized connections, together with the usage of the related properties 
and domains of values. It specifies the requirements of simplified 3D models for data exchange of con-
nection interface, but not all dimensions are defined in the ISO 13399 series. 

ISO 13567 (ORGANIZATION AND NAMING OF LAYERS FOR CAD) 

ISO 13567-1:2017 Technical product documentation — Organization and naming of layers for CAD — 
Part 1: Overview and principles 

ISO 13567-1 establishes the general principles of layer structuring within CAD files. Layers are used to 
control visibility and to manage and communicate CAD file data. Layer names are used to represent this 
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structure. The principles are applicable to all parties involved in preparing and using technical documen-
tation on computer systems. Although these principles are primarily for users, CAD system developers 
are expected to provide software tools capable of implementing and supporting ISO 13567-1. An impor-
tant use is also to structure data in component libraries produced by third parties. 

ISO 13567-2:2017 Technical product documentation — Organization and naming of layers for CAD — 
Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation 

ISO 13567-2 covers the organization and allocation of layers for CAD on construction projects for the 
purposes of communication and management. 

ISO 14533 (POEATTRIBUTES) 

ISO 14533-4:2019 Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration — Long term signature profiles — Part 4: Attributes pointing to (external) proof of 
existence objects used in long term signature formats (PoEAttributes) 

ISO 14533-4 innehåller: 

– En precisering av definierade element i specifikationer från Etsi, IETF, Iso, ITU-T som möjliggör dels 
bevis på existens, förkortat på engelska som POE (eng. Proof of Existence), av data objekt och 
digitala signaturer, dels bevarandet av giltighetsstatuset av digitala signaturer efter validering över 
en lång tidsperiod. 

– Definitionerna för attributen för POE. 

– Ett tydliggörande av användandet av externa POE med digitala signaturer och tillförlitliga tidsvärden 
som redan har existerat och kan användas av de POE attributen som pekar på externa POE objekt 
som använts i validering av signaturer för lång tid eller bevarande. 

ISO 14742 (FINANCIAL SERVICE RECOMMENDATIONS ON CR-
YPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND THEIR USE) 

ISO/TR 14742:2010 Financial services — Recommendations on cryptographic algorithms and their 
use 

ISO/TR 14742 provides a list of recommended cryptographic algorithms for use within applicable financi-
al services standards prepared by ISO/TC 68. It also provides strategic guidance on key lengths and 
associated parameters and usage dates. 

ISO 14813 (REFERENCE MODEL ARCHITECTURES FOR THE 
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS SECTOR) 

ISO 14813-6:2017 Intelligent transport systems — Reference model architecture(s) for the ITS sector 
— Part 6: Use of ASN.1 

ISO 14813-6 provides a formal means to achieve consistency in the use of ASN.1 when specifying data 
types that are to be used in ITS (Intelligent Transport Systems) international standards. This is designed 
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to ensure unambiguous and interoperable data exchange while providing consistent documentation of 
these exchanges. ISO 14813-6 provides the necessary specifications to ensure consistent interpretation 
by providing formal references to several standards and in some cases specifying additional rules to 
promote greater consistency among standards. It does not require the use of ASN.1 for anything other 
than providing data type definitions in a common and flexible form. It makes specific provision for the 
support of 

– embedding other extant standardized encoding formats, for example JPG, while maintaining inter-
operability and reuse within ITS, 

– allowing alternative representations of data type definitions, for example XML schema, and 

– allowing alternative encoding of defined data. 

The rules presented in ISO 14813-6 enable data types to be recorded in a common ITS data registry, 
and in ITS international standards, in a common and consistent form. 

ISO 14817 (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS CENTRAL DA-
TA DICTIONARIES) 

ISO 14817-1:2015 Intelligent transport systems — ITS central data dictionaries — Part 1: 
Requirements for ITS data definitions 

ISO 14817-1 specifies the logical structure (framework) and the data content (substance) of ITS (Intelli-
gent Transport Systems) DDs (Data Dictionary). ISO 14817-1 specifies: 

– framework used to identify and define all data concepts; 

– meta-attributes used to describe, standardize and manage each of the data concepts defined within 
this framework; 

– requirements used to record these definitions; 

– naming conventions for the data concepts; 

– a set of preferred data concepts within the ITS domain; 

– data modelling method for defining ITS data concepts, when used. 

A DD support data concepts derived from any number of international, regional or national system archi-
tecture methodologies and, or techniques. Common data formats and operating procedures will ease 
migration and interoperability between such approaches. A data concept registry is an electronic data 
dictionary that supports some additional features. The CIDCR (Central ITS Data Concept Registry) ref-
ers to the specific implementation of an ITS data concept registry that is operated under the auspices 
of ISO/TC 204. The term "data concept registries" may refer to the CIDCR and, or any other national or 
regional data concept registry that chooses to conform to this part of ISO 14817. 

ISO 14817-2:2015 Intelligent transport systems — ITS central data dictionaries — Part 2: Governance 
of the Central ITS Data Concept Registry 
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ISO 14817-2 specifies the registration process to enter data concepts into the CIDCR (Central ITS Data 
Concept Registry). The CIDCR is designed to include data concepts that conform to ISO 14817-1. These 
data concepts may be derived from the system architecture defined in ISO 14813, but may also support 
data concepts using alternative International, Regional or National System Architecture methodologies 
or techniques. 

ISO 14817-3:2017 Intelligent transport systems — ITS data dictionaries — Part 3: Object identifier 
assignments for ITS data concepts 

ISO 14817-3 specifies how to assign an object identifier to a data concept under the "its" arc of the 
international object identifier tree. 

ISO 14823 (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS GRAPHIC DA-
TA DICTIONARY) 

ISO 14823:2017 Intelligent transport systems — Graphic data dictionary 

ISO14823 specifies a graphic data dictionary, a system of standardized codes for existing road traffic 
signs and pictograms used to deliver TTI (Traffic and Traveler Information). The coding system can be 
used in the formation of messages within intelligent transport systems. 

ISO/CD 14823-1 Intelligent transport systems — Graphic data dictionary — Part 1: Specification 

ISO/CD 14823-1 är för närvarande i steget kommittéutkast eller CD (eng. Committee Draft). 

ISO/TR 14823-2:2019 Intelligent transport systems — Graphic data dictionary — Part 2: Examples 

ISO/TR 14823 reports examples of ASN.1 codes based on ISO 14823-1, which specifies a graphic data 
dictionary (GDD) including the ASN.1 coding rule for GDD. 

NOTE Some of the ASN.1 codes described in this document are re-formatted based on ISO 14813-6. 

ISO 14827 (DATA INTERFACES BETWEEN CENTRES FOR TRAN-
SPORT INFORMATION AND CONTROL SYSTEMS) 

ISO 14827-1:2005 Transport information and control systems — Data interfaces between centres for 
transport information and control systems — Part 1: Message definition requirements 

ISO 14827-1 defines the format that should be used to document those end-application messages that 
are to be exchanged between, among central systems. The format is protocol-independent to the extent 
practical. For example, this one format can be used to define data exchanges that may apply to DATEX-
ASN, CORBA, or other Application Protocols. In general, each system can be viewed as consisting of 
the interfaces: 

– Application Interface 

– Operator Interface 

– Communication Interface 
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– Database Interface 

ISO 14827-2:2005 Transport information and control systems — Data interfaces between centres for 
transport information and control systems — Part 2: DATEX-ASN 

ISO 14827-2 allows different systems to exchange relevant data. The relevant data will be contained in 
end-application messages. Each end-application message will be formally defined as either a "subscrip-
tion" or a "publication", according to the format as specified in ISO 14827-1:2005. DATEX-ASN defines 
how these end-application messages are packaged to form a complete data packet and also defines 
the rules and procedures for exchanging these data packets. Systems using DATEX-ASN are free to 
implement additional end-application functionalities according to the user requirements. 

ISO 14827-3:2019 Transport information and control systems — Data interfaces between centres for 
transport information and control systems — Part 3: Data interfaces between centres for intelligent 
transport systems (ITS) using XML (Profile A) 

ISO 14827-3 is applicable to data exchange between different systems. It defines the message rules 
and procedures for communication between transport information and control systems using XML. It 
clarifies how to package end-application messages and relevant data. It defines the mechanism to requ-
est end-application data from the client and to deliver the requested data from the supplier. Several 
profiles are defined, however only Profile A is defined in ISO 14827-3. Other profiles will be defined in 
future parts of the ISO 14827 series of standards. A system can be both a client and a supplier of another 
system simultaneously, using multiple sessions. 

ISO 14873 (STATISTICS AND QUALITY ISSUES FOR WEB ARCH-
IVING) 

 ISO 21248:2019 Information and documentation — Quality assessment for national libraries 

ISO/TR 14873:2013 Information and documentation — Statistics and quality issues for web archiving 

ISO/TR 14873 defines statistics, terms and quality criteria for Web archiving. It considers the needs and 
practices across a wide range of organisations such as libraries, archives, museums, research centers 
and heritage foundations. The examples mentioned are taken from the library sector, because libraries, 
especially national libraries, have taken up the new task of Web archiving in the context of legal deposit. 
This should in no way be taken to undermine the important contributions of institutions which are not 
libraries. Neither does it reduce the principal applicability of ISO/TR 14873 for heritage institutions and 
archiving professionals. 

ISO/TR 14873 is intended for professionals directly involved in Web archiving, often in mixed teams 
consisting of library or archive curators, engineers and managerial staff. It is also useful for Web archi-
ving institutions’ funding authorities and external stakeholders. The terminology used attempts to reflect 
the wide range of interests and expertise of the audiences, striking a balance between computer scien-
ce, management and librarianship. 

ISO/TR 14873 does not consider the management of academic and commercial electronic resources, 
such as e-journals, e-newspapers or e-books, which are usually stored and processed separately using 
different management systems. They are regarded as Internet resources and are not addressed as 
distinct streams of content of Web archives. Some organisations also collect electronic documents, 
which may be delivered through the Web, through publisher-based electronic deposits and repository 
systems. These too are out of scope for ISO/TR 14873. The principles and techniques used for this kind 
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of collecting are indeed very different from those of Web archiving; statistics and quality indicators rele-
vant for one kind of method are not necessarily relevant for the other. 

ISO/TR 14873 essentially focuses on Web archiving principles and methods, and does not encompass 
alternative ways of collecting Internet resources. As a matter of fact, some Internet resources, especially 
those that are not distributed on the Web are not harvested by Web archiving techniques and are collec-
ted by other means that are not described nor analyzed, for example, newsletters distributed as e-mails. 

ISO 14975 (SURFACE CHEMICAL ANALYSIS) 

 DTF 

ISO 14975:2000 Surface chemical analysis — Information formats 

ISO 14975 specifies a format to supplement ISO 14976 to transfer data for the creation, expansion and 
revision of a surface chemical analysis spectral database. The format is applied to AES (Auger electron 
spectroscopy) and XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) spectral data. 

ISO 15339 (PRINTING FROM DIGITAL DATA ACROSS MULTIPLE 
TECHNOLOGIES) 

ISO/PAS 15339-1:2015 Graphic technology — Printing from digital data across multiple technologies 
— Part 1: Principles 

ISO/PAS 15339-1 establishes principles for the use of colour characterization data as the definition of 
the intended relationship between input data and printed colour for copy preparation, job assembly, 
proofing, and graphic arts production printing. Additional parts of ISO/PAS 15339 specify a limited num-
ber of CRPCs (Characterized Reference Printing Condition) that span the expected range of colour 
gamuts used for the production of printed material from digital data, regardless of printing process used. 
The procedure to be used to adjust colour characterization data for the normally expected range of 
substrate colour is specified. 

ISO/PAS 15339-2:2015 Graphic technology — Printing from digital data across multiple technologies 
— Part 2: Characterized reference printing conditions, CRPC1-CRPC7 

ISO/PAS 15339-2 specifies a limited number of characterized reference printing conditions that span 
the expected range of colour gamuts used for the production of printed materials from digital data, 
regardless of the printing process used. Their use is described in ISO/PAS 15339-1. 

ISO 15394 (BAR CODE AND TWO-DIMENSIONAL SYMBOLS) 

ISO 15394:2017 Packaging — Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and 
receiving labels 

ISO 15394: 

– specifies the minimum requirements for the design of labels containing linear bar code and two-
dimensional symbols on transport units to convey data between trading partners; 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 494 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– provides for traceability of transported units using a unique transport unit identifier, that is, a license 
plate; 

– provides guidance on the formatting on the label of data presented in linear bar code, two-dimen-
sional symbol or human-readable form; 

– provides specific recommendations regarding the choice of bar code symbologies, and specifies 
quality requirements; 

– provides recommendations as to label placement, size and the inclusion of free text and any appro-
priate graphics; 

– provides guidance on the selection of the label material. 

ISO 15394 is not applicable to the direct printing on to kraft colored corrugated surfaces. 

ISO 15489 (RECORDS MANAGEMENT) 

ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and 
principles 

ISO 15489-1 defines the concepts and principles from which approaches to the creation, capture and 
management of records are developed. ISO 15489-1 describes concepts and principles relating to: 

– records, metadata for records and records systems; 

– policies, assigned responsibilities, monitoring and training supporting the effective management of 
records; 

– recurrent analysis of business context and the identification of records requirements; 

– records controls; 

– processes for creating, capturing and managing records. 

ISO 15489-1 applies to the creation, capture and management of records regardless of structure or 
form, in all types of business and technological environments, over time. 

ISO 15784 (DATA EXCHANGE INVOLVING ROADSIDE MODUL-
ES COMMUNICATION) 

ISO 15784-1:2008 Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules 
communication — Part 1: General principles and documentation framework of application profiles 

ISO 15784-1 provides principles and documentation rules of application profiles used to exchange data 
and messages between a traffic management center and roadside modules used for traffic manageme-
nt. The application profiles it specifies are used to exchange data and messages between a traffic mana-
gement center and roadside modules for traffic management and between roadside modules used for 
traffic management. The scope of ISO 15784-1 does not include the communication between roadside 
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modules and on-board units, in-vehicle communication, in-cabinet communication and motion video 
transmission from a camera or recorded media. 

ISO 15784-2:2015 Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules 
communication — Part 2: Centre to field device communications using SNMP 

ISO 15784-2 specifies a mechanism to exchange data and messages in the following cases: 

– between a traffic management center(s) and roadside modules for traffic management; 

– between roadside modules used for traffic management. 

ISO 15784-2 does not include the communication between traffic management center and in-vehicle 
units, between roadside modules and in-vehicle units, in-vehicle communication, in-cabinet communica-
tion, or motion video transmission from a camera or recorded media. ISO 15784-2 is complimentary to 
ISO 15784-3, but uses a different application layer for the information exchanges to configure, control, 
and monitor the field traffic control roadside modules. Where ISO 15784-3 is based on the DATEX 
standards, ISO 15784-2 uses an alternative approach based on SNMP with an optional extension for 
more efficient transmission over low bandwidth media. Both of these standards conform to the applica-
tion profile requirements set forth in ISO 15784-1. 

ISO 15784-3:2008 Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules 
communication — Part 3: Application profile-data exchange (AP-DATEX) 

ISO 15784-3 defines an application profile referring ISO 14827 and other base standards. The applica-
tion profile it specifies is used to exchange data and messages 

– between a traffic management center and roadside modules for traffic management, and 

– between roadside modules used for traffic management. 

ISO 15784-3 does not include the communication between roadside modules and in-vehicle units, in-
vehicle communication, in-cabinet communication or motion video transmission from a camera or recor-
ded media. 

ISO 15801 (TRUSTWORTHINESS AND RELIABILITY OF ELECT-
RONICALLY STORED INFORMATION) 

ISO/TR 15801:2017 Document management — Electronically stored information — 
Recommendations for trustworthiness and reliability 

ISO/TR 15801 beskriver implementeringen och driften av informationshanteringssystem som tillförlitligt 
och pålitligt lagrar och ger åtkomst till elektronisk lagrad information, förkortat på engelska som ESI 
(eng. Electronically Stored Information). En ESI kan vara av vilken typ som helst. Till exempel, ”sidbaser-
ad” (eng. page based) information, information i databaser, video och ljud -information. Standarden är 
avsedd att användas av verksamheter som använder system för att lagra tillförlitlig ESI över tid, vars 
tillförlitlighet upprätthålls genom policyer, procedurer, teknologi och granskningskrav. Har en ESI skap-
ats eller importerats in i systemet ska det kunna påvisas att uttag från systemet är en korrekt återgivning 
av samma ESI. Fråga om ESI var tillförlitlig innan det fördes in i systemet faller utanför standarden. 
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ISO 16363 (AUDIT AND CERTIFICATION OF TRUSTWORTHY DI-
GITAL REPOSITORIES) 

ISO 16363:2012 Space data and information transfer systems — Audit and certification of trustworthy 
digital repositories 

ISO 16363 definierar rekommenderade tillvägagångssätt för att utvärdera tillförlitligheten av digitala för-
råd. Standarden kan ligga till grund för certifiering. 

ISO 16609 (REQUIREMENTS FOR FINANCIAL SERVICE MESSA-
GE AUTHENTICATION USING SYMMETRIC TECHNIQUES) 

ISO 16609:2012 Financial services — Requirements for message authentication using symmetric 
techniques 

ISO 16609 specifies procedures, independent of the transmission process, for protecting the integrity of 
transmitted banking messages and for verifying that a message has originated from an authorized sour-
ce. A list of block ciphers approved for the calculation of a MAC (Message Authentication Code) is also 
provided. The authentication methods it defines are applicable to messages formatted and transmitted 
both as coded character sets and as binary data. ISO 16609 is designed for use with symmetric algorith-
ms where both sender and receiver use the same key. 

ISO 16760 (PREPARATION AND VISUALIZATION OF RGB IMAGES 
TO BE USED IN RGB-BASED GRAPHICS ARTS WORKFLOWS) 

ISO 16760:2014 Graphic technology — Prepress data exchange — Preparation and visualization of 
RGB images to be used in RGB-based graphics arts workflows 

ISO 16760 specifies requirements for an RGB workflow for graphic arts printing based on the use of 
reflection prints (RGB Reference Prints) as the evaluation vehicle for colored images. It provides guide-
lines on the creation of print-targeted RGB images (RGB Reference Images) and simulation prints. It 
requires the identification of a pair of ICC profiles for each image: an image profile and a profile descri-
bing the reference printing system. These profiles provide individual colour transformations for gamut 
mapping and colour separation. ISO 16760 does not provide any guidance as to how these gamut map-
ping or colour separation transforms can be specified. 

ISO 16791 (MEDICINAL PRODUCT PACKAGE IDENTIFIERS) 

ISO/TS 16791:2020 Health informatics — Requirements for international machine-readable coding of 
medicinal product package identifiers 

ISO/TS 16791 provides guidelines on identification and labelling of medicinal products from the point of 
manufacture of packaged medicinal product to the point of dispensing the product. It outlines best practi-
ce for AIDC (Automatic Identification and Data Capture) barcoding solutions for applications. However, 
users can consider the coding interoperability requirements for other AIDC technologies, for example 
RFID. 
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ISO 17068 (TRUSTED THIRD PARTY REPOSITORY FOR DIGIT-
AL RECORDS) 

ISO 17068:2017 Information and documentation — Trusted third party repository for digital records 

ISO 17068 specificerar krav på tillförlitlig tredjeparts förråd eller TTPR (eng. Trusted Third Party Repo-
sitory) att stödja den auktoriserade förvaringstjänsten som säkerställer bevisbar dataintegritet och au-
tenticitet av klientens digitala handlingar och tjänar som en källa till pålitlig evidens. Kraven är tillämpliga 
på tjänster för kvarhållning av eller förråd som en källa till evidens under perioden digitala handlingar är 
förvarade där för att uppfylla rättsliga skyldigheter i både den privata och publika sektorn. Standarden 
är begränsad till förhållandet mellan TTPR och klienten. 

ISO 17090 (HEALTH INFORMATICS PKI) 

ISO 17090-1:2021 Health informatics — Public key infrastructure — Part 1: Overview of digital 
certificate services 

ISO 17090-1 defines the basic concepts underlying the use of digital certificates in healthcare and provi-
des a scheme of interoperability requirements to establish a digital certificate-enabled secure communi-
cation of health information. It also identifies the major stakeholders who are communicating health-
related information, as well as the main security services required for health communication where digital 
certificates can be required. It gives a brief introduction to public key cryptography and the basic compo-
nents needed to deploy digital certificates in healthcare. It further introduces different types of digital 
certificates: identity certificates and associated attribute certificates for relying parties, self-signed CA 
(certification authority) certificates, and CA hierarchies and bridging structures. 

ISO 17090-2:2015 Health informatics — Public key infrastructure — Part 2: Certificate profile 

ISO 17090-2 specifies the certificate profiles required to interchange healthcare information within a 
single organization, between different organizations and across jurisdictional boundaries. It details the 
use made of digital certificates in the health industry and focuses, in particular, on specific healthcare 
issues relating to certificate profiles. 

ISO 17090-3:2021 Health informatics — Public key infrastructure — Part 3: Policy management of 
certification authority 

ISO 17090-3 gives guidelines for certificate management issues involved in deploying digital certificates 
in healthcare. It specifies a structure and minimum requirements for certificate policies, as well as a 
structure for associated certification practice statements. It also identifies the principles needed in a 
healthcare security policy for cross-border communication and defines the minimum levels of security 
required, concentrating on aspects unique to healthcare. 

ISO 17090-4:2020 Health informatics — Public key infrastructure — Part 4: Digital Signatures for 
healthcare documents 

ISO 17090-4 supports interchangeability of digital signatures and the prevention of incorrect or illegal 
digital signatures by providing minimum requirements and formats for generating and verifying digital 
signatures and related certificates. It also provides HPKI (Healthcare-specific PKI) profiles of digital sig-
nature based on the Etsi standard and the profile of the Iso and Etsi Standard specified in CAdES, 
XAdES, and PAdES. 
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ISO 17090-5:2017 Health informatics — Public key infrastructure — Part 5: Authentication using 
Healthcare PKI credentials 

ISO 17090-5 defines the procedural requirements for validating an entity credential based on Healthcare 
PKI defined in the ISO 17090 series used in healthcare information systems including accessing remote 
systems. 

ISO 17251 (BUSINESS REQUIREMENTS FOR A SYNTAX TO EX-
CHANGE STRUCTURED DOSE INFORMATION FOR MEDICINAL 
PRODUCTS) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/TS 17251:2016 Health informatics — Business requirements for a syntax to exchange structured 
dose information for medicinal products 

ISO/TS 17251 specifies the business requirements for the structured content of structured or semi-
structured dose instructions for recording dose instructions in the EHR (Electronic Health Record), supp-
orting clinical decision support, and in exchanging medication orders, as applicable to primary, seconda-
ry and tertiary care. Comprehension of dose instructions by the patient is an overarching consideration 
for patient safety and the best patient outcomes. Related factors are discussed, but are not part of the 
primary scope. The primary audiences for ISO/TS 17251 are software developers building clinical IT 
systems. It does not define an information model, except to the extent that those information model 
concepts are necessary to define business requirements. It does not cover: 

– the functionality of health, clinical and, or pharmacy systems; 

– other kinds of content of health, clinical or pharmacy systems that are needed to support the whole 
process of health care providers, such as: wide range of knowledge about medicines that would be 
handled in drug knowledge databases and decision support systems; the complete medical record; 
a medicinal product dictionary. 

ISO 17439 (HEALTH INFORMATICS TERMINOLOGY) 

 Innehållsformat 

ISO/TS 17439:2014 Health informatics — Development of terms and definitions for health informatics 
glossaries 

ISO/TS 17439 provides details of the metadata and requirements for quality terms and definitions in 
health informatics for inclusion in health informatics glossaries. It does not cover specification of termino-
logical content in systems, such as that represented in terminological resources, for example SNOMED, 
CT, or, ICD. It is limited to terms and definitions included in standards documents. 
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ISO 17452 (USING UML FOR DEFINING AND DOCUMENTING 
ITS/TICS INTERFACES) 

ISO/TR 17452:2007 Intelligent transport systems — Using UML for defining and documenting 
ITS/TICS interfaces 

ISO/TR 17452 gives guidelines for using UML for defining and documenting interfaces between ITS 
(Intelligent Transport System) and TICS (Transport Information and Control System). It presents these 
guidelines in the context of a case study for the creation of an ITS-TICS data dictionary and submissions 
to the ITS-TICS data registry. 

ISO 17523 (ELECTRONIC PRESCRIPTIONS) 

 Informationsformat 

ISO 17523:2016 Health informatics — Requirements for electronic prescriptions 

ISO 17523 specifies the requirements that apply to electronic prescriptions. It describes generic princip-
les that are considered important for all electronic prescriptions. It is constrained to the content of the 
electronic prescription itself, the digital document which is issued by a prescribing healthcare profession-
al and received by a dispensing healthcare professional. The prescribed medicinal product is to be 
dispensed through an authorized healthcare professional with the aim of being administered to a human 
patient. It does not cover other messages, roles and scenarios, because they are more or less country 
or region specific, due to differences in culture and in legislation of healthcare, for example, validation 
of a prescription, administration, medication charts, EHR (Electronic Health Record) of the patient, reim-
bursement of care and dispensed products. However, requirements and content of electronic prescrip-
tions within the context of jurisdictions have a relationship with these scenarios. The way in which elec-
tronic prescriptions are made available or exchanged are also not covered. 

ISO 17523 is applicable to electronic prescriptions of medicinal products. The requirements are aimed 
at medicinal products that have a market authorization and at pharmaceutical preparations which are 
compounded in a pharmacy, although other kinds of products can be ordered by means of an electronic 
prescription, for example, medical devices, wound care products. An electronic prescription is an infor-
mation object that authorizes a healthcare professional to legally dispense a medicinal product. ISO 
17523 specifies a list of data elements that can be considered as essential for electronic prescriptions, 
depending on jurisdiction or clinical setting, for example primary healthcare, hospital. 

ISO 17572 (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS) 

 ISO/TS 21184 Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) — Global transport data management (GTDM) framework 

 ISO/TR 21186-1 Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) — Guidelines on the usage of standards — Part 1: Standardization 
landscape and releases 

 ISO/TR 21186-2 Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) — Guidelines on the usage of standards — Part 2: Hybrid 
communications 

 ISO/TR 21186-3 Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) — Guidelines on the usage of standards — Part 3: Security 

The ISO 17572 series: 
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‒ specifies LRMs (Location Referencing Method) that describe locations in the context of geograp-
hic databases and will be used to locate transport-related phenomena in an encoder system as 
well as in the decoder side; 

‒ defines what is meant by such objects and describes the reference in detail, including whether or 
not components of the reference are mandatory or optional, and their characteristics; 

‒ specifies two different LRMs: pre-coded location references (pre-coded profile) and dynamic loca-
tion references (dynamic profile); 

‒ does not define a physical format for implementing the LRM, however, the requirements for physi-
cal formats are defined, for example TPEG (Transport Protocol Experts Group) physical format; 

‒ does not define details of the LRS (Location Referencing System), that is how the LRMs are to 
be implemented in software, hardware, or processes. 

ISO 17572-1:2015 Intelligent transport systems (ITS) — Location referencing for geographic 
databases — Part 1: General requirements and conceptual model 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 17572-1 specifies the general LRM-related sections: 

– requirements of a location referencing method; 

– conceptual data model for location referencing methods; 

– inventory location referencing methods; 

– examples of conceptual model use; 

– description of selected UML elements; 

– comparison of definitions with ISO/TC 211; 

– introduction to the TPEG physical format. 

ISO 17572-2:2018 Intelligent transport systems (ITS) — Location referencing for geographic 
databases — Part 2: Pre-coded location references (pre-coded profile) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 17572-2 specifies the pre-coded LRM: 

– specification of pre-coded location references (pre-coded profile); 

– logical format for VICS (Vehicle Information and Communication System) link location; 

– TPEG physical format for ALERT-C TMC (Traffic Message Channel) location references; 

– TPEG physical format for ETLs (Extended TMC Location referencing); 

– TPEG physical format for Korean node-link ID references. 
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– logical format for RSIDs (Road Section Identification Data set). 

ISO 17572-3:2015 Intelligent transport systems (ITS) — Location referencing for geographic 
databases — Part 3: Dynamic location references (dynamic profile) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 17572-3 specifies the dynamic location referencing method: 

– attributes and encoding rules; 

– logical data modelling; 

– TPEG physical format specification for dynamic location references; 

– coding guidelines for dynamic location references; 

– compressed data format specification. 

ISO 17572-4:2020 Intelligent transport systems (ITS) — Location referencing for geographic 
databases — Part 4: Precise relative location references (precise relative profile) 

ISO 17572-4 describes and lists the characteristics of the PRLRM (Precise Relative Location Referenci-
ng Method) which describes precise relative locations in the context of geographic databases and is 
used to locate transport-related objects in an encoder system as well as in the decoder side. It does not 
define a physical format for implementing the PRLRM. However, the requirements for physical formats 
are defined. ISO 17572-4 does not define details of the PRLRS (Precise Relative Location Referencing 
System), that is how the PRLRM is to be implemented in software, hardware or processes. It specifies: 

– conceptual data model for LFMs (Location Referencing Method); 

– specification of location referencing for precise relative information; 

– use cases for Precise Relative Location References; 

– use cases for elements of Precise Relative Location References; 

– implementation of Precise Relative Location References (Japanese example). 

ISO 17572-4 defines methods that enable exchange location information of the object to be referenced 
in the lane or the lane junction. It does not specify the road or link on which the object of reference exists. 

ISO 17791 (HEALTH SOFTWARE) 

 Användning och hantering av materiel och metoder  

ISO/TR 17791:2013 Health informatics — Guidance on standards for enabling safety in health 
software 

ISO/TR 17791 provides guidance to NMBs (National Member Body) and readers by identifying a cohe-
rent set of international standards relevant to the development, implementation and use of safer health 
software. The framework presented in ISO/TR 17791, together with the mapping of standards to the 
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framework, illustrate relevant standards and how they can optimally be applied. The mapping works to 
clearly demonstrate where standards gaps and overlaps exist. ISO/TR 17791 specifically 

– identifies a coherent set of international standards that promote the patient-safe, or safer, develop-
ment, implementation and use of health software, 

– provides guidance on the applicability of these standards towards enabling optimal safety in health 
software within overall risk management and quality management approaches, as well as within the 
lifecycle steps and processes of health software development, 

– addresses the health software safety issues that remain, either as gaps or overlaps between or 
among the identified standards, and 

– discusses how those gaps and overlaps could be addressed—in the short or long term—through 
revision of the current standards or the development of new ones. 

ISO/TR 17791 does not cover harm to the operators of health software, should any such risk exist. It is 
neither the purpose nor the intention to prescribe, enforce or endorse regulation that are referenced 
relating to the regulation of health software; this is recognized as primarily a national or jurisdictional 
responsibility. However, it attempts to establish an international standards framework that will be globally 
recognized and accepted, as well as to provide guidance by which jurisdictional authorities within NMBs 
can choose to propose the implementation of the framework in a regulatory context, if this is desired. 
Therefore, while it might be beneficial to encourage NMBs to work towards harmonization in regulatory 
environments, it is not the purpose or intention in any way to be so prescriptive. Furthermore, where a 
standard is recommended for use, it is not intended to imply that full compliance with all requirements 
of any recommended standard should be implemented. Therefore, compliance is also outside the scope 
of ISO/TR 17791. 

ISO/TS 20405:2018 Health informatics — Framework of event data and reporting definitions for the 
safety of health software 

ISO/TS 20405 provides a model framework for improving the surveillance and reporting of events with 
respect to the safety of health software. It defines those data elements needed for identification of parti-
cular events including incidents, near-misses and unsafe conditions, as well as outlining good principles, 
relevant concepts and a process model for the recording, analysis and reporting of event-specific infor-
mation related to the safety of health software. 

ISO/TR 27809:2007 Health informatics — Measures for ensuring patient safety of health software 

ISO/TR 27809 considers the control measures required to ensure patient safety in respect to health 
software products. It does not apply to software which is 

– necessary for the proper application of a medical device, 

– an accessory to a medical device, or 

– a medical device in its own right. 

ISO/TR 27809 is aimed at identifying what standards might best be used or created, and their nature, if 
health software products were to be regulated or controlled in some other formal or informal or voluntary 
manner whether national, regional or local. However, it does not have the purpose to recommend whet-
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her or not health software products should be regulated. It applies to any health software product whet-
her or not it is placed on the market and whether or not it is for sale or free of charge. It is addressed to 
manufacturers of health software products. 

ISO 17797 (SELECTION OF DIGITAL STORAGE MEDIA FOR LO-
NG TERM PRESERVATION) 

ISO/TR 17797:2014 Electronic archiving — Selection of digital storage media for long term 
preservation 

ISO/TR 17797 ger riktlinjer för ett urval av de mest lämpliga lagringsenheterna för lagring för lång tid, 
vilket innefattar elektronisk, magnetisk, optisk lagring. 

ISO 18232 (FORMAT OF LENGTH LIMITED GLOBALLY UNIQUE 
STRING IDENTIFIERS FOR HEALTH INFORMATION) 

ISO 18232:2006 Health Informatics — Messages and communication — Format of length limited 
globally unique string identifiers 

ISO 18232 specifies the encoding and length for globally unique identifiers for data objects used in 
healthcare exchanged as alphanumeric strings. 

ISO 18307 (INTEROPERABILITY AND COMPATIBILITY IN HEALTH-
CARE MESSAGING AND COMMUNICATION STANDARDS) 

 Gränssnitt och interoperabilitet 

ISO/TR 18307:2001 Health informatics — Interoperability and compatibility in messaging and 
communication standards — Key characteristics 

ISO/TR 18307 describes a set of key characteristics to achieve interoperability and compatibility in trus-
ted health information interchange between communicant application systems. The key characteristics 
describe inter-application interoperability needs of the healthcare community, in particular the subject of 
care, the healthcare professional, caregiver, the healthcare provider organization, its business units and 
the integrated delivery network. The key characteristics offer criteria for standards developers and imple-
menters of standards for messaging and communications in the healthcare domain and provide a guide 
for software developers and vendors, healthcare providers and end users. 

ISO 18308 (REQUIREMENTS FOR AN ELECTRONIC HEALTH RE-
CORD ARCHITECTURE) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO 18308:2011 Health informatics — Requirements for an electronic health record architecture 
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ISO 18308 defines an EHR (Electronic Health Record) architecture; the set of requirements for the 
architecture of a system that processes, manages and communicates EHR information. The requireme-
nts are formulated to ensure that these EHRs are faithful to the needs of healthcare delivery, are clinic-
ally valid and reliable, are ethically sound, meet prevailing legal requirements, support good clinical 
practice and facilitate data analysis for a multitude of purposes. ISO 18308 does not specify the full set 
of requirements that need to be met by an EHR system for direct patient care or for other use cases, 
but the requirements defined do contribute to the governance of EHR information within such systems. 

ISO 18492 (LONG-TERM PRESERVATION OF ELECTRONIC DO-
CUMENT-BASED INFORMATION) 

ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information 

ISO/TR 18492 ger praktiska metodologiska riktlinjer för långtidsbevarande och hämtning av autentisk 
elektronisk dokumentbaserad information när den hård- och mjukvara som användes för att framställa 
informationen inte längre kan förväntas vara tillgänglig. Genomförandet av riktlinjerna bör involvera IT-
specialister, dokument- och registreringshanterare, och arkivarier. Det dokumentbaserade information-
en är sådan tillkommen i verksamhetens informationssystem som sparas som bevis på affärstransaktio-
ner och aktiviteter i ”verksamhetsminnet” av dagliga handlingar och händelser, vilka senare kan behöva 
granskas, analyseras, eller dokumenteras i syfte att vara underlag för nutida och framtida beslut, tillmö-
tesgå kunder, efterleva regelverk, och skydda mot tvister. Den tekniska rapporten omfattar inte framställ-
ningen, fångsten, klassifikation av sådan information. 

ISO 18530 (AUTOMATIC IDENTIFICATION AND DATA CAPTURE 
HEALTH MARKING AND LABELLING) 

ISO 18530:2021 Health informatics — Automatic identification and data capture marking and labelling 
— Subject of care and individual provider identification 

ISO 18530 outlines the standards needed to identify and label the SoC (Subject of Care) and the Individ-
ual Provider on objects such as identification wrist bands, identification tags or other objects, to enable 
automatic data capture using data carriers in the care delivery process. It provides for a unique SoC 
identification that can be used for other purposes, such as recording the identity of the SoC in individual 
health records. It serves as a reference for any organization which plans to implement or improve AIDC 
(Automatic Identification and Data Capture) in their delivery of care process. It is based on the use of 
the GS1 system of standards. Other solutions, such as using other identification systems are possible 
but not addressed, for example, systems based on ISBT 128. ISO 18530 describes good practices to 
reduce or avoid variation and workarounds which challenge the efficiency of AIDC at the point of care 
and compromise patient safety. It specifies how to manage identifiers in the AIDC process, and comp-
letes the information found in ISO/TS 22220 and ISO/TS 27527. 

ISO 18621 (IMAGE QUALITY EVALUATION METHODS FOR PRIN-
TED MATTER) 

ISO/TS 18621-11:2019 Image quality evaluation methods for printed matter — Part 11: Colour gamut 
analysis 
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ISO/TS 18621-11 defines procedures to measure and compare the colour gamuts of RGB and CMYK 
printing processes. It is not applicable to other printing processes. 

ISO/TS 18621-21:2020 Graphic technology — Image quality evaluation methods for printed matter — 
Part 21: Measurement of 1D distortions of macroscopic uniformity utilizing scanning 
spectrophotometers 

ISO/TS 18621-21 defines a measurement method for the evaluation of distortions in the macroscopic 
uniformity of printed areas that are oriented in the horizontal and vertical direction, such as streaks and 
bands. It provides requirements for the layout of the test form, the use of a colour measurement device 
taking measurements in a 2D sampling grid, and the formula to compute the Macro-Uniformity-Score. It 
does not cover any non-adjacent or non-horizontal nor vertical patterns. Due to the used spatial frequen-
cy, the Macro-Uniformity-Score does not measure high frequency [fine] patterns such as missing nozz-
les. 

ISO/TS 18621-31:2020 Graphic technology — Image quality evaluation methods for printed matter — 
Part 31: Evaluation of the perceived resolution of printing systems with the Contrast–Resolution 
chart 

ISO/TS 18621-31 specifies the Contrast-Resolution test chart, the requirements on the printing process 
needed to reproduce this test chart, the required characteristics of a high resolution scanner needed to 
digitize the information reproduced on printed test charts, and the requirements on the interpretation of 
this digitized data. It also specifies the resolution-score method for evaluating the perceptual resolution 
of printed material using the Contrast-Resolution test chart. The procedure specified in ISO/TS 18621-
31 is intended for a characterization of the perceived resolution of a graphic arts production printing 
system using the Contrast-Resolution test chart. 

ISO 18831 (DIGITAL FITTINGS) 

ISO 18831:2016 Clothing — Digital fittings — Attributes of virtual garments 

ISO 18831 defines the attributes required to produce virtual garments, including virtual hats and virtual 
gloves using virtual garment software. It specifically presents attributes of virtual upper and lower body 
garments, virtual hats and gloves in the virtual garment system, thus supporting online consumers, fash-
ion designers, manufacturers and retailers who have an interest in the style and fit of clothes. It is related 
to ISO 18163, which deals with composition and attributes of the virtual garments. It is therefore expec-
ted to improve convenience for consumers, improve efficiency in clothing manufacturing and contribute 
to a decrease in the return rate of clothes purchased online. 

ISO 18876 (INTEGRATION OF INDUSTRIAL DATA FOR EXCHAN-
GE, ACCESS AND SHARING) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO 18876 covers: 

‒ methods for creating, extending, and updating integration models; 

‒ methods for creating a mapping specification to map data instances between an integration model 
and an application model that falls within its scope; 
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‒ methods for integrating data which may be: (1) from different sources or with different model 
contexts, (2) described by different models, or (3) defined in different modelling languages; 

‒ methods for consolidating data sets from different sources and different models; 

‒ modelling and mapping specification languages; 

‒ translating models between different modelling languages; 

‒ resolving conflict between models developed with different objectives; 

‒ encoding and decoding of data and models with different formats, such as SGML, XML, EXP-
RESS, UML and ISO 10303-21; 

‒ translating data between different encodings; 

‒ sharing data among applications through systems integration architectures. 

ISO/TS 18876-1:2003 Industrial automation systems and integration — Integration of industrial data 
for exchange, access and sharing — Part 1: Architecture overview and description 

ISO/TS 18876-1 establishes an architecture, a methodology, and other specifications for integrating 
industrial data for exchange, access, and sharing. It covers: 

– the architecture and an outline of the methodology. 

ISO 18876-1 does not cover: 

– integration models; 

– detailed specifications of the methodology; 

– translating data between different encodings; 

– encoding and decoding of data and models with different formats; 

– modelling and mapping specification languages. 

ISO/TS 18876-2:2003 Industrial automation systems and integration — Integration of industrial data 
for exchange, access and sharing — Part 2: Integration and mapping methodology 

ISO/TS 18876-2 establishes an architecture, a methodology, and other specifications for integrating 
industrial data for exchange, access and sharing. It covers: 

– modelling language independent methods for creating and extending an integration model; 

– mapping language independent methods for mapping an application model to an integration model; 

– criteria for the selecting modelling languages and mapping languages that can be used within the 
specified methods for integration and mapping; 

– methods for integrating an application model with an integration model, specifically: (1) creating and 
extending integration models, (2) evaluating and selecting an integration model that can integrate 
two or more application models, (3) creating an application model that is a constrained subset of an 
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integration model to support particular application domain requirements for exchange, sharing, or 
both, (4) creating a mapping specification between an application model and an integration model. 

ISO 18876-2 does not cover: 

– the structure and content of particular integration models; 

– methods for creating and extending particular integration models; 

– methods for mapping application models to particular integration models. 

NOTE The specific methods that apply to mappings between particular application models and integra-
tion models depend on the modelling paradigm(s) applied and on the structure and content of the mod-
els. 

ISO 19092 (BIOMETRICS FOR FINANCIAL SERVICES) 

ISO 19092:2008 Financial services — Biometrics — Security framework 

ISO 19092 describes the security framework for using biometrics for authentication of individuals in 
financial services. It introduces the types of biometric technologies and addresses issues concerning 
their application. It also describes the architectures for implementation, specifies the minimum security 
requirements for effective management, and provides control objectives and recommendations suitable 
for use by a professional practitioner. ISO 19092 covers: 

– usage of biometrics for the authentication of employees and persons seeking financial services by 
verification of a claimed identity, and identification of an individual; 

– validation of credentials presented at enrolment to support authentication as required by risk mana-
gement; 

– management of biometric information across its life cycle comprised of the enrolment, transmission 
and storage, verification, identification and termination processes; 

– security of biometric information during its life cycle, encompassing data integrity, origin authentica-
tion and confidentiality; 

– application of biometrics for logical and physical access control; 

– surveillance to protect the financial institution and its customers; 

– security of the physical hardware used throughout the biometric information life cycle. 

ISO 19092 provides the mandatory means whereby biometric information may be encrypted for data 
confidentiality or other reasons. 

ISO 19101 (GEOGRAPHIC REFERENCE MODEL) 

ISO 19101-1:2014 Geographic information — Reference model — Part 1: Fundamentals 
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ISO 19101-1 defines the reference model for standardization in the field of geographic information. It 
describes the notion of interoperability and sets forth the fundamentals by which this standardization 
takes place. Although structured in the context of information technology and information technology 
standards, it is independent of any application development method or technology implementation app-
roach. 

ISO 19101-2:2018 Geographic information — Reference model — Part 2: Imagery 

ISO 19101-2 defines a reference model for standardization in the field of geographic imagery process-
ing. It identifies the scope of the standardization activity being undertaken and the context in which it 
takes place. The reference model includes gridded data with an emphasis on imagery. Although structur-
ed in the context of information technology and information technology standards, it is independent of 
any application development method or technology implementation approach. 

ISO 19103 (GEOGRAPHIC CONCEPTUAL SCHEMA LANGUAGE) 

ISO 19103:2015 Geographic information — Conceptual schema language 

ISO 19103 provides rules and guidelines for the use of a conceptual schema language within the context 
of geographic information. It provides a profile of UML for the conceptual schema language. The stand-
ardization target type of ISO 19103 is UML schemas describing geographic information. 

ISO 19104 (GEOGRAPHIC INFORMATION TERMINOLOGY) 

ISO 19104:2016 Geographic information — Terminology 

ISO 19104 specifies requirements for the collection, management and publication of terminology in the 
field of geographic information. It includes: 

– selection of concepts, harmonization of concepts and development of concept systems, 

– structure and content of terminological entries, 

– term selection, 

– definition preparation, 

– cultural and linguistic adaptation, 

– layout and formatting requirements in rendered documents, and 

– establishment and management of terminology registers. 

ISO 19105 (CONFORMANCE AND TESTING FOR GEOGRAPHIC 
INFORMATION STANDARDS) 

ISO 19105:2000 Geographic information — Conformance and testing 
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ISO 19105 specifies the framework, concepts and methodology for testing and criteria to be achieved 
to claim conformance to the family of ISO geographic information standards. It provides a framework for 
specifying ATS (Abstract Test Suite) and for defining the procedures to be followed during conformance 
testing. Conformance may be claimed for data or software products or services or by specifications 
including any profile or functional standard. Standardization of test methods and criteria for conformance 
to geographic information standards will allow verification of conformance to those standards. Verifiable 
conformance is important to geographic information users, in order to achieve data transfer and sharing. 
ISO 19105 is applicable to all the phases of conformance and testing. These phases are characterized 
by the following major activities: 

– the definition of ATS for conformance to the ISO geographic information standards; 

– the definition of test methods for conformance to the ISO geographic information standards; 

– the conformance assessment process carried out by a testing laboratory for a client, culminating in 
the production of a conformance test report. 

ISO 19105 specifies the requirements for, and gives guidance on, the procedures to be followed in 
conformance testing for the ISO geographic information standards. It includes only such information as 
is necessary to meet the objectives: 

– to achieve confidence in the tests as a measure of conformance; 

– to achieve comparability between the results of corresponding tests applied in different places at 
different times; 

– to facilitate communication between the parties responsible for the activities described in the first 
and second points. 

ISO 19105 provides a framework for certification; an administrative procedure which may follow confor-
mance testing. It does not cover: 

– the description of requirements for procurement and contracts; 

– testing by means of test methods which are specific to particular applications or systems; 

– acceptance testing, performance testing and robustness testing. 

ISO 19105 includes the concept of ETS (Executable Test Suite). However, these by their very nature, 
cannot be standardized; consequently, it does not cover standardization of ETS. 

ISO 19106 (GEOGRAPHIC INFORMATION PROFILE) 

ISO 19106:2004 Geographic information — Profiles 

ISO 19106 is intended to define the concept of a profile of the ISO geographic information standards 
developed by ISO/TC 211 and to provide guidance for the creation of such profiles. Only those compon-
ents of specifications that meet the definition of a profile contained herein can be established and 
managed through the mechanisms described in this International Standard. These profiles can be stand-
ardized internationally using the Iso standardization process. ISO 19106 also provides guidance for 
establishing, managing, and standardizing at the national level, or in some other forum. 
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ISO 19109 (RULES FOR APPLICATION SCHEMA) 

ISO 19109:2015 Geographic information — Rules for application schema 

ISO 19109 defines rules for creating and documenting application schemas, including principles for the 
definition of features. It includes: 

– conceptual modelling of features and their properties from a universe of discourse; 

– definition of application schemas; 

– use of the conceptual schema language for application schemas; 

– transition from the concepts in the conceptual model to the data types in the application schema; 

– integration of standardized schemas from other ISO geographic information standards with the app-
lication schema. 

ISO 19109 does not cover: 

– choice of one particular conceptual schema language for application schemas; 

– definition of any particular application schema; 

– representation of feature types and their properties in a feature catalogue; 

– representation of metadata; 

– rules for mapping one application schema to another; 

– implementation of the application schema in a computer environment; 

– computer system and application software design; 

– programming. 

ISO 19110 (METHODOLOGY FOR FEATURE CATALOGUING GEO-
GRAPHIC FEATURES) 

 Användning och hantering av elektroniska handlingar 

ISO 19110:2016 Geographic information — Methodology for feature cataloguing 

ISO 19110 defines the methodology for cataloguing feature types. It specifies how feature types can be 
organized into a feature catalogue and presented to the users of a set of geographic data. It is applicable 
to creating catalogues of feature types in previously uncatalogued domains and to revising existing 
feature catalogues to comply with standard practice. It applies to the cataloguing of feature types that 
are represented in digital form. Its principles can be extended to the cataloguing of other forms of geo-
graphic data. Feature catalogues are independent of feature concept dictionaries defined in ISO 19126 
and can be specified without having to use or create a Feature Concept Dictionary. 
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ISO 19110 is applicable to the definition of geographic features at the type level. It is not applicable to 
the representation of individual instances of each type. It excludes portrayal schemas as specified in 
ISO 19117. It may be used as a basis for defining the universe of discourse being modelled in a particular 
application, or to standardize general aspects of real world features being modelled in more than one 
application. 

ISO 19111 (GEOGRAPHIC REFERENCING BY COORDINATES) 

ISO 19111:2019 Geographic information — Referencing by coordinates 

ISO 19111 defines the conceptual schema for the description of referencing by coordinates. It describes 
the minimum data required to define coordinate reference systems. It supports the definition of the follo-
wing. 

– Spatial coordinate reference systems where coordinate values do not change with time, which may: 
be geodetic and apply on a national or regional basis, or apply locally such as for a building or 
construction site, or apply locally to an image or image sensor; be referenced to a moving platform 
such as a car, a ship, an aircraft or a spacecraft. Such a coordinate reference system can be related 
to a second coordinate reference system which is referenced to the Earth through a transformation 
that includes a time element. 

– Spatial coordinate reference systems in which coordinate values of points on or near the surface of 
the earth change with time due to tectonic plate motion or other crustal deformation. Such dynamic 
systems include time evolution, although they remain spatial in nature. 

– Parametric coordinate reference systems which use a non-spatial parameter that varies monotoni-
cally with height or depth. 

– Temporal coordinate reference systems which use dateTime, temporal count or temporal measure 
quantities that vary monotonically with time. 

– Mixed spatial, parametric or temporal coordinate reference systems. 

The definition of a coordinate reference system does not change with time, although in some cases 
some of the defining parameters can include a rate of change of the parameter. The coordinate values 
within a dynamic and in a temporal coordinate reference system can change with time. ISO 19111 also 
describes the conceptual schema for defining the information required to describe operations that 
change coordinate values. In addition to the minimum data required for the definition of the coordinate 
reference system or coordinate operation, the conceptual schema allows additional descriptive informa-
tion to be provided, that is coordinate reference system metadata. ISO 19111 is applicable to producers 
and users of geographic information. Although it is applicable to digital geographic data, the principles 
described in ISO 19111 can be extended to many other forms of spatial data such as maps, charts and 
text documents. 

ISO 19112 (SPATIAL REFERENCING BY GEOGRAPHIC IDENTI-
FIERS) 

ISO 19112:2019 Geographic information — Spatial referencing by geographic identifiers 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 512 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO 19112 defines the conceptual schema for spatial references based on geographic identifiers. It 
establishes a general model for spatial referencing using geographic identifiers and defines the compo-
nents of a spatial reference system. It also specifies a conceptual scheme for a gazetteer. It includes a 
mechanism for recording complementary coordinate references to the spatial referencing by coordinates 
in ISO 19111. ISO 19112 enables producers of data to define spatial reference systems using geograp-
hic identifiers and assists users in understanding the spatial references used in datasets. It enables 
gazetteers to be constructed in a consistent manner and supports the development of other standards 
in the field of geographic information. It is applicable to digital geographic data, and its principles may 
be extended to other forms of geographic data such as maps, charts and textual documents. 

ISO 19115 (GEOGRAPHIC METADATA) 

 ISO 19139 (Encoding rules for XML schema implementation of geographic information) 

ISO 19115-1:2014 Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals 

ISO 19115-1 defines the schema required for describing geographic information and services by means 
of metadata. It provides information about the identification, the extent, the quality, the spatial and tem-
poral aspects, the content, the spatial reference, the portrayal, distribution, and other properties of digital 
geographic data and services. It is applicable to 

– the cataloguing of all types of resources, clearinghouse activities, and the full description of datasets 
and services, and 

– geographic services, geographic datasets, dataset series, and individual geographic features and 
feature properties. 

ISO 19115-1 defines: 

– mandatory and conditional metadata sections, metadata entities, and metadata elements; 

– the minimum set of metadata required to serve most metadata applications, that is, data discovery, 
determining data fitness for use, data access, data transfer, and use of digital data and services; 

– optional metadata elements to allow for a more extensive standard description of resources, if requi-
red; 

– a method for extending metadata to fit specialized needs. 

Though ISO 19115-1 is applicable to digital data and services, its principles can be extended to many 
other types of resources such as maps, charts, and textual documents as well as non-geographic data. 
Certain conditional metadata elements might not apply to these other forms of data. 

ISO 19115-2:2019 Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for acquisition and 
processing 

ISO 19115-2 extends ISO 19115-1 by defining the schema required for an enhanced description of the 
acquisition and processing of geographic information, including imagery. Included are the properties of 
measuring systems and the numerical methods and computational procedures used to derive geograp-
hic information from the data acquired by them. ISO 19115-2 also provides the XML encoding for acqui-
sition and processing metadata, thereby extending the XML schemas defined in ISO/TS 19115-3. 
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ISO/TS 19115-3:2016 Geographic information — Metadata — Part 3: XML schema implementation for 
fundamental concepts 

ISO/TS 19115-3 defines an integrated XML implementation of ISO 19115-1, ISO 19115-2, and concepts 
from ISO/TS 19139 by defining: 

– a set of XML schema required to validate metadata instance documents conforming to conceptual 
model elements defined in ISO 19115-1, ISO 19115-2, and ISO/TS 19139; 

– a set of ISO/IEC 19757-3 (Schematron) rules that implement validation constraints in the ISO 19115-
1 and ISO 19115-2 UML models that are not validated by the XML schema; 

– an XSLT for transforming ISO 19115-1 metadata encoded using the ISO/TS 19139 XML schema 
and ISO 19115-2 metadata encoded using the ISO/TS 19139-2 XML schema into an equivalent 
document that is valid against the XML schema defined in ISO/TS 19115-3. 

ISO/TS 19115-3 describes the procedure used to generate XML schema from ISO geographic informa-
tion conceptual models related to metadata. The procedure includes creation of an UML model for XML 
implementation derived from the conceptual UML model. This implementation model does not alter the 
semantics of the target conceptual model, but adds abstract classes that remove dependencies between 
model packages, tagged values and stereotypes required by the UML to XML transformation software, 
and refactors the packaging of a few elements into XML namespaces. The XML schema has been 
generated systematically from the UML model for XML implementation according to the rules defined in 
ISO/TS 19139 or ISO 19118. 

ISO 19117 (GEOGRAPHIC PORTRAYAL) 

 Användning och hantering av materiel och metoder  

ISO 19117:2012 Geographic information — Portrayal 

ISO 19117 specifies a conceptual schema for describing symbols, portrayal functions that map geospa-
tial features to symbols, and the collection of symbols and portrayal functions into portrayal catalogues. 
This conceptual schema can be used in the design of portrayal systems. It allows feature data to be 
separate from portrayal data, permitting data to be portrayed in a dataset independent manner. It is not 
applicable to: 

– standard symbol collection, for example, International Chart 1 — IHO; 

– a standard for symbol graphics, for example, SVG; 

– portrayal services, for example, web map service; 

– capability for non-visual portrayal, for example, aural symbology; 

– dynamic rendering, for example, on the fly contouring of tides; 

– portrayal finishing rules, for example, generalization, resolve overprinting, displacement rules; 

– 3D symbolization, for example, simulation modeling. 
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ISO 19118 (GEOGRAPHIC ENCODING RULES) 

 GML 

ISO 19118:2011 Geographic information — Encoding 

ISO 19118, part of the ISO 19100 series, specifies the requirements for defining encoding rules for use 
for the interchange of data that conform to the geographic information. It specifies requirements for 
creating encoding rules based on UML schemas, requirements for creating encoding services, and req-
uirements for XML-based encoding rules for neutral interchange of data. It does not specify any digital 
media, does not define any transfer services or transfer protocols, nor does it specify how to encode 
inline large images. 

ISO 19123 (SCHEMA FOR COVERAGE GEOMETRY AND FUNC-
TIONS) 

ISO 19123:2005 Geographic information — Schema for coverage geometry and functions 

ISO 19123 defines a conceptual schema for the spatial characteristics of coverages. Coverages support 
mapping from a spatial, temporal or spatiotemporal domain to feature attribute values where feature 
attribute types are common to all geographic positions within the domain. A coverage domain consists 
of a collection of direct positions in a coordinate space that may be defined in terms of up to three spatial 
dimensions as well as a temporal dimension. Examples of coverages include rasters, triangulated irre-
gular networks, point coverages and polygon coverages. Coverages are the prevailing data structures 
in a number of application areas, such as remote sensing, meteorology and mapping of bathymetry, 
elevation, soil and vegetation. ISO 19123 defines the relationship between the domain of a coverage 
and an associated attribute range. The characteristics of the spatial domain are defined whereas the 
characteristics of the attribute range are not part of ISO 19123. 

ISO 19123-2:2018 Geographic information — Schema for coverage geometry and functions — Part 2: 
Coverage implementation schema 

ISO 19123-2 specifies a concrete implementable, conformance-testable coverage structure based on 
the abstract schema for coverages defined in the ISO 19123-1. ISO 19123-2 defines a structure that is 
suitable for encoding in many encoding formats. 

ISO 19130 (IMAGERY SENSOR MODELS FOR GEOPOSITIONI-
NG) 

ISO 19130-1:2018 Geographic information — Imagery sensor models for geopositioning — Part 1: 
Fundamentals 

ISO 19130-1 identifies the information required to determine the relationship between the position of a 
remotely sensed pixel in image coordinates and its geoposition. It supports exploitation of remotely sen-
sed images. It defines the metadata to be distributed with the image to enable user determination of 
geographic position from the observations. ISO 19130-1 specifies several ways in which information in 
support of geopositioning can be provided. 
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– It may be provided as a sensor description with the associated physical and geometric information 
necessary to rigorously construct a PSM (Physical Sensor Model). For the case where precise geo-
position information is needed, ISO 19130-1 identifies the mathematical equations for rigorously 
constructing PSMs that relate 2D image space to 3D ground space and the calculation of the asso-
ciated propagated errors. It provides detailed information for three types of passive electro-optical, 
IR-sensors (frame, push-broom and whiskbroom) and for an active microwave sensing system SAR 
(Synthetic Aperture Radar). It provides a framework by which these sensor models can be extended 
to other sensor types. 

– It can be provided as a TRM (True Replacement Model), using functions whose coefficients are 
based on a PSM so that they provide information for precise geopositioning, including the calculation 
of errors, as precisely as the PSM they replace. 

– It can be provided as a CM (Correspondence Model) that provides a functional fitting based on 
observed relationships between the geopositions of a set of GCPs (Ground Control Point) and their 
image coordinates. 

– It can be provided as a set of GCPs that can be used to develop a CM or to refine a PSM or TRM. 

ISO 19130-1 does not specify either how users derive geoposition data or the format or content of the 
data the users generate. 

ISO/TS 19130-2:2014 Geographic information — Imagery sensor models for geopositioning — Part 2: 
SAR, InSAR, lidar and sonar 

ISO/TS 19130-2 supports exploitation of remotely sensed images. It specifies the sensor models and 
metadata for geopositioning images remotely sensed by SAR, InSAR (Interferometric Synthetic Apertu-
re Radar), lidar (LIght Detection And Ranging), and sonar (SOund Navigation And Ranging) sensors. 
The specification also defines the metadata needed for the aerial triangulation of airborne and space-
borne images. It specifies the detailed information that shall be provided for a sensor description of SAR, 
InSAR, lidar, and sonar sensors with the associated physical and geometric information necessary to 
rigorously construct a physical sensor model. For the case where precise geoposition information is 
needed, it identifies the mathematical formulae for rigorously constructing physical sensor models that 
relate two-dimensional image space to three-dimensional ground space and the calculation of the 
associated propagated error. It does not specify either how users derive geoposition data or the format 
or content of the data the users generate. 

ISO 19139 (ENCODING RULES FOR XML SCHEMA IMPLEMEN-
TATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION) 

 ISO 19115 (Geographic Metadata)  

ISO/TS 19139-1:2019 Geographic information — XML schema implementation — Part 1: Encoding 
rules 

ISO/TS 19139-1 defines XML based encoding rules for conceptual schemas specifying types that des-
cribe geographic resources. The encoding rules support the UML profile as used in the UML models 
commonly used in the standards developed by ISO/TC 211. The encoding rules use XML schema for 
the output data structure schema. The encoding rules described in this document are not applicable for 
encoding UML application schema for geographic features; see ISO 19136 for those rules. 
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ISO 19141 (SCHEMA FOR MOVING FEATURES) 

ISO 19141:2008 Geographic information — Schema for moving features 

ISO 19141 defines a method to describe the geometry of a feature that moves as a rigid body. Such 
movement has the following characteristics. 

– The feature moves within any domain composed of spatial objects as specified in ISO 19107. 

– The feature may move along a planned route, but it may deviate from the planned route. 

– Motion may be influenced by physical forces, such as orbital, gravitational, or inertial forces. 

– Motion of a feature may influence or be influenced by other features, for example, the moving feature 
might follow a predefined route, for example a road, perhaps part of a network, and might change 
routes at known points, for example, bus stops, or waypoints; two or more moving features may be 
“pulled” together or pushed apart, for example, an airplane will be refueled during flight, a predator 
detects and tracks a prey, refugee groups join forces; two or more moving features may be constrai-
ned to maintain a given spatial relationship for some period, for example, tractor and trailer, convoy. 

ISO 19141 does not address other types of change to the feature, for example, 

– the deformation of features, 

– the succession of either features or their associations, 

– the change of non-spatial attributes of features, and 

– the feature's geometric representation cannot be embedded in a geometric complex that contains 
the geometric representations of other features, since this would require the other features' repre-
sentations to be updated as the feature moves. 

Because ISO 19141 is concerned with the geometric description of feature movement, it does not spec-
ify a mechanism for describing feature motion in terms of geographic identifiers. This is done, partly, in 
ISO 19133. 

ISO 19145 (REGISTRY OF REPRESENTATIONS OF GEOGRAP-
HIC POINT LOCATION) 

ISO 19145:2013 Geographic information — Registry of representations of geographic point location 

ISO 19145 specifies the process for establishing, maintaining and publishing registers of representation 
of geographic point location in compliance with ISO 19135. It identifies and describes the information 
elements and the structure of a register of representations of geographic point location including the 
elements for the conversion of one representation to another. ISO 19145 also specifies the XML imple-
mentation of the required XML extension to ISO/TS 19135-2, for the implementation of a register of 
geographic point location representations. 
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ISO 19148 (LINEAR REFERENCING) 

ISO 19148:2021 Geographic information — Linear referencing 

ISO 19148 specifies a conceptual schema for locations relative to a one-dimensional object as measure-
ment along, and optionally offset from, that object. It defines a description of the data and operations 
required to use and support linear referencing. It is applicable to transportation, utilities, environmental 
protection, location-based services and other applications which define locations relative to linear 
objects. 

ISO 19150 (GEOGRAPHIC ONTOLOGY) 

ISO/TS 19150-1:2012 Geographic information — Ontology — Part 1: Framework 

ISO/TS 19150-1 defines the framework for semantic interoperability of geographic information. This fra-
mework defines a high level model of the components required to handle semantics in the ISO geograp-
hic information standards with the use of ontologies. 

ISO 19150-2:2015 Geographic information — Ontology — Part 2: Rules for developing ontologies in 
the Web Ontology Language (OWL) 

ISO 19150-2 defines rules and guidelines for the development of ontologies using OWL (Web Ontology 
Language) to support interoperability of geographic information over the Semantic Web. It defines the 
conversion of the UML static view modeling elements used in the ISO geographic information standards 
into OWL. It further defines conversion rules for describing application schemas based on the General 
Feature Model defined in ISO 19109 into OWL. It does not define semantics operators, rules for service 
ontologies, and does not develop any ontology. 

ISO 19150-4:2019 Geographic information — Ontology — Part 4: Service ontology 

ISO 19150-4 sets a framework for geographic information service ontology and the description of geo-
graphic information Web services in OWL (Web Ontology Language). It makes use of service metadata 
(ISO 19115-1) and service definitions (ISO 19119) whenever appropriate. It does not define semantics 
operators, rules for ontologies, and does not develop any application ontology. In relation to ISO 19101-
1:2014, it defines and formalizes the purpose of the ISO geographic information reference model: 

– geographic information service components and their behavior for data processing purposes over 
the Web, and 

– OWL ontologies to cast ISO/TC 211 standards to benefit from and support the Semantic Web. 

In relation to ISO 19101-1:2014, it addresses the Meta:Service foundation of the ISO geographic info-
rmation reference model. 

ISO 19154 (UBIQUITOUS PUBLIC ACCESS TO GEOGRAPHIC IN-
FORMATION) 

ISO 19154:2014 Geographic information — Ubiquitous public access — Reference model 
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ISO 19154 defines a reference model for UPI-to-GI (Ubiquitous Public Access to Geographic Informa-
tion). This reference model uses standard concepts from RM-ODP (Reference Model Open Distributed 
Processing) in both ISO/IEC 10746-1 and ISO 19101. The reference model defines: 

– conceptual models for UPA-to-GI; 

– a reference model and framework to support current and future specification development in this 
area; 

– the semantics of information and processing within systems and services for the UPA of geographic 
information; 

– the architectural relationship to other ISO geographic information standards. 

ISO 19154 is applicable to LBSs (Location-Based Service), ubiquitous computing environments, linked 
open data, and other domains that require a seamless public access to geographic information. Although 
structured in the context of information technology and information technology standards, ISO 19154 is 
independent of any application development method or technology implementation approach. 

ISO/TR 19167:2019 Application of ubiquitous public access to-geographic information to an air 
quality information service 

ISO/TR 19167 facilitates an understanding of UPA (Ubiquitous Public Access) context information mo-
del, as defined in ISO 19154, to establish a GI (Geographic Information). In addition, ISO/TR 19167 
illustrates how the UPA context information model is designed and implemented to provide an air quality 
information service based on a GIS (Geographic Information System). The UPA context information 
model for air quality information is only a sample of all possible examples to realize the UPA-to-GI that 
could satisfy the requirements of ISO 19154. 

ISO 19155 (PLACE IDENTIFIER) 

ISO 19155:2012 Geographic information — Place Identifier (PI) architecture 

ISO 19155 specifies an architecture that defines a reference model with an encoding method for an 
identifier of a place. The concept of "place" within ISO 19155 includes "places" not only in the real world 
but also those in the virtual world. These "places" are identified using either coordinate identifiers, geo-
graphic identifiers, or virtual world identifiers such as URI. In ISO 19155, an identifier of a place is refer-
red to as a PI (Place Identifier). The reference model defines a mechanism to match multiple PIs to the 
same place. In addition, a data structure and set of service interfaces are also defined in this reference 
model. ISO 19155 is applicable to location based services, emergency management services and other 
application domains that require a common architecture, across specific domains, for the representation 
of place descriptions using coordinate, geographic, or virtual world identifiers. 

ISO 19155-2:2017 Geographic information — Place Identifier (PI) architecture — Part 2: Place 
Identifier (PI) linking 

ISO 19155-2 defines three mechanisms for linking PIs to features or objects existing in other encodings: 

– Id attribute of a GML (Geography Markup Language) object (gml:id) as defined in ISO 19136; 

– UUID (Universally Unique Identifier) as defined in IETF RFC 4122; 
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– URL (Uniform Resource Locator) as defined in IETF RFC 1738. 

These PI linking mechanisms are enabled using xlink:href as defined in W3C XLink (XML Linking Langu-
age). While the identifiers of these features or objects can sometimes identify a place, within the scope 
of ISO 19155-2, the identifiers of features or objects existing in other encoding domains are referred to 
conceptually as other identifiers. ISO 19155-2 further defines that when PIs are encoded, as specified 
in ISO 19155, using GML (ISO 19136), they are linked using gml:id to other GML encoded features. The 
details of encoding GML instances using gml:id are specified in a normative annex. Additional normative 
annexes define encodings for linking PIs to other identifiers using UUID and URL and present examples 
for their use. 

ISO 19155-2 is applicable to location-based services, linked open data, robotic assisted services and 
other application domains that require a relationship between PIs and objects in either the real or virtual 
world. It is not about creating a registry of PIs linked to specific features or objects, and support of linking 
mechanisms other than gml:id, UUID, and URL is not covered. 

ISO 19157 (XML SCHEMA IMPLEMENTATION FOR GEOGRAPH-
IC DATA QUALITY) 

ISO/TS 19157-2:2016 Geographic information — Data quality — Part 2: XML schema implementation 

ISO/TS 19157-2 utilizes encoding rules from ISO 19118 and ISO/TS 19139, and the implementation 
approach from ISO/TS 19115-3 to define an XML schema implementation of ISO 19157:2013, and the 
data quality related concepts from ISO 19115-2. This schema can be used to validate conformance of 
XML instance documents with these conceptual models. 

ISO 19160 (ADDRESSING) 

ISO 19160-1:2015 Addressing — Part 1: Conceptual model 

ISO 19160-1 defines a conceptual model for address information (address model), together with the 
terms and definitions that describe the concepts in the model. Lifecycle, metadata, and address aliases 
are included in the conceptual model. The model is presented in UML. The model provides a common 
representation of address information, independent of actual addressing implementations. It is not inten-
ded to replace conceptual models proposed in other specifications, but provides a means to cross-map 
between different conceptual models for address information and enables the conversion of address 
information between specifications. The model provides a basis for developing address specifications 
by individual countries or communities. 

ISO 19160-3:2020 Addressing — Part 3: Address data quality 

ISO 19160-3 

– is a profile of ISO 19157; 

– establishes a set of data quality elements and measures for describing the quality of address data; 

– describes procedures for reporting data quality; 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 520 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– provides guidelines for the use of the established set of data quality elements and measures for 
describing the quality of address data. 

ISO 19160-3 can be used by those evaluating and reporting the quality of address data such as address 
data managers, address data aggregators, and address data users. It does not attempt to define minim-
um acceptable levels of quality for address data. 

ISO 19160-4:2017 Addressing — Part 4: International postal address components and template 
language 

ISO 19160-4 defines key terms for postal addressing, postal address components and constraints on 
their use. Specifically, it defines postal address components organized into three hierarchical levels: 

– elements, such as organization name or postcode, which have well-defined conceptual meaning 
and are not themselves made up of subordinate components, though they may be sub-divided for 
technical purposes; 

– constructs, such as organization identification, which group elements into units form a logical portion 
of a postal address; 

– segments, such as addressee specification, which group-related postal address constructs and, or 
postal address elements into units with a specific defined function. 

ISO 19160-4 also specifies a mechanism for creation of sub-elements, which correspond to either sub-
divisions of element content, such as door type or door indicator, or to multiple occurrences and locatio-
ns of elements in an address, such as levels of administrative regions. It does not specify the length of 
any component nor the value range of any component. Moreover, it defines the codes to identify eleme-
nts and sub-elements. Further, it specifies postal address rendering rules. This includes identification 
and ordering of output lines in a rendered address, conditions for selection of candidate lines, the order 
and concatenation of postal address components, required and optional components, parameters to 
contextualize address for rendering and the formatting of the components, subject to constraints on the 
space available for that task. In ISO 19160-4, postal address rendering rules are represented as a postal 
address template. Finally, ISO 19160-4 specifies language suitable for computer processing to formally 
express postal address templates. 

ISO 19162 (WELL-KNOWN TEXT REPRESENTATION OF COOR-
DINATE REFERENCE SYSTEMS) 

ISO 19162:2019 Geographic information — Well-known text representation of coordinate reference 
systems 

ISO 19162 defines the structure and content of a text string implementation of the abstract model for 
coordinate reference systems described in ISO 19111. The string defines frequently needed types of 
coordinate reference systems and coordinate operations in a self-contained form that is easily readable 
by machines and by humans. The essence is its simplicity; as a consequence, there are some constrai-
nts upon the more open content allowed in ISO 19111. To retain simplicity in the WKT (well-known text) 
description of coordinate reference systems and coordinate operations, the scope of ISO 19162 exclu-
des parameter grouping and pass-through coordinate operations. The text string provides a means for 
humans and machines to correctly and unambiguously interpret and utilize a coordinate reference sys-
tem definition with look-ups or cross references only to define coordinate operation mathematics. A WKT 
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string is not suitable for the storage of definitions of coordinate reference systems or coordinate opera-
tions because it omits metadata about the source of the data and may omit metadata about the applica-
bility of the information. 

ISO 19163 (CONTENT COMPONENTS AND ENCODING RULES 
FOR IMAGERY AND GRIDDED DATA) 

ISO/TS 19163-1:2016 Geographic information — Content components and encoding rules for imagery 
and gridded data — Part 1: Content model 

ISO/TS 19163-1 classifies imagery and regularly spaced gridded thematic data into types based on 
attribute property, sensor type and spatial property, and defines an encoding-neutral content model for 
the required components for each type of data. It also specifies logical data structures and the rules for 
encoding the content components in the structures. The binding between the content and a specific 
encoding format will be defined in the subsequent parts of ISO 19163. ISO/TS 19163-1 does not address 
LiDAR, SONAR data and ungeoreferenced gridded data. The logical data structures and the rules for 
encoding the content components will be addressed in the subsequent parts of ISO 19163. 

ISO/TS 19163-2:2020 Geographic information — Content components and encoding rules for imagery 
and gridded data — Part 2: Implementation schema 

ISO/TS 19163-2 specifies an implementation schema based on the content models for geographic 
imagery and gridded thematic data defined in the ISO/TS 19163-1. It defines a structure that is suitable 
for binding content components and specific encoding formats. It also provides an implementation 
schema for binding a concrete, implementable, conformance-testable coverage structure as defined in 
ISO 19123-2. 

ISO 19165 (PRESERVATION OF DIGITAL DATA AND METADATA) 

ISO 19165-1:2018 Geographic information — Preservation of digital data and metadata — Part 1: 
Fundamentals 

ISO 19165-1 defines a preservation metadata extension of ISO 19115-1. It defines the requirements for 
the long-term preservation of digital geospatial data. These data also include metadata, representation 
information, provenance, context and any other content items that capture the knowledge that are 
necessary to fully understand and reuse the archived data. ISO 19165-1 also refers to characteristics 
of data formats that are useful for the purpose of archiving. 

Geospatial data are preserved as a geospatial IP (Information Package). ISO 19165-1 defines the req-
uirements of the geospatial archival IP and details of the geospatial submission and the dissemination 
IPs. A geospatial archival IP is fully self-describing and allows a future reconstruction of the dataset 
without external documentation. The functional requirements for a preservation archive are defined in 
Annex D. ISO 19165-1 complements standards developed by ISO/TC 211 as well as other ISO stan-
dards such as ISO 14721. 

ISO 19165-2:2020 Geographic information — Preservation of digital data and metadata — Part 2: 
Content specifications for Earth observation data and derived digital products 
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ISO 19165-2 aims to extend the long-term preservation of digital geospatial data to provide details about 
content describing the provenance and context specific to data from missions that observe the Earth 
using spaceborne, airborne or in situ instruments. 

ISO 19263 (DIGITAL IMAGE CAPTURE OF CULTURAL HERITA-
GE MATERIAL) 

ISO/TR 19263-1 Photography — Archiving systems — Part 1: Best practices for digital image capture 
of cultural heritage material 

ISO/TR 19263-1 specifies how to perform quality analysis of imaging systems used for digitization of 
reflective two-dimensional originals, for example flatbed scanners, planetary scanners, or digital still 
cameras. Original materials include but are not limited to books, textual documents, drawings, prints, 
photographs, and paintings. Certain types of two-dimensional materials with complex surface geometry 
and or highly reflective surface elements require special illumination techniques that can fall outside the 
scope of this document. 

NOTE ISO/TS 19264-2 is intended to address transmissive materials. 

ISO 19321 (DICTIONARY OF IN-VEHICLE INFORMATION DATA 
STRUCTURES) 

ISO/TS 19321:2020 Intelligent transport systems — Cooperative ITS — Dictionary of in-vehicle 
information (IVI) data structures 

ISO/TS 19321 specifies data structures for IVI (in-vehicle Information) that are required by different ITS 
(Intelligent Transport System) services for exchanging information between ITS-S (ITS Stations). A ge-
neral, extensible data structure is specified, which is split into structures called containers to accommo-
date current-day information. Transmitted information includes IVI such as contextual speed, road works 
warnings, vehicle restrictions, lane restrictions, road hazard warnings, location-based services, re-rou-
ting. The information in the containers is organized in sub-structures called data frames and data ele-
ments, which are described in terms of its content and its syntax. The data structures are specified as 
communications agnostic. ISO/TS 19321 does not provide the communication protocols. It provides 
scenarios for usage of the data structure, for example, in case of real time, short-range communications. 

ISO 19445 (XMP METADATA FOR IMAGE AND DOCUMENT PROO-
FING) 

 XMP 

ISO 19445:2016 Graphic technology — Metadata for graphic arts workflow — XMP metadata for 
image and document proofing 

ISO 19445 specifies the set of metadata to be used to communicate the approval status, proof prepara-
tion and viewing parameters for images and documents that are used in the graphic arts print production 
workflow. It is based on the soft-proofing ticket defined by the Ghent PDF Workgroup which uses XMP. 
This specification includes the specification of the Ghent PDF Workgroup soft-proofing ticket and ext-
ends it to include metadata required for the image preparation stage of the workflow. The intent of this 
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metadata is to track who has approved the image or document, how the proof was prepared, and what 
the viewing conditions were during the approval. To achieve this, the approver is identified along with 
the document output conditions, the software used for the approval and details of the device configura-
tion. 

ISO 19475 (MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE STORAGE OF 
DOCUMENTS) 

ISO 19475:2021 Document management — Minimum requirements for the storage of documents 

ISO 19475 ersätter ISO/TS 19475-1, -2, och -3. ISO 19475 specificerar minimalt nödvändiga krav för 
att uppehålla autenticiteten, integriteten och läsbarheten av dokument i ett elektroniskt dokumenthante-
ringssystem. Förtydligandet av elektroniska dokument främjar användbarheten av dem i både legala 
och affärsmässiga sammanhang. ISO 19475 uttrycker en generell affärsprocess som en dokumenthan-
teringsprocess. Dokumenthanteringsprocesserna innefattar mottagandet, behandlingen, och överläm-
nande av dokument för att 

– godkänna kvittensen av ett dokument på ett sätt som är lämpligt för ett arbetsflöde, 

– lagra det formella dokumentet i en arbetsflödemiljö, och 

– överlämna dokumentet till en annan verksamhet. 

ISO 19475 etablerar dels kontrollerna för exekvering av arbetsflödena, samtidigt som den behåller aut-
enticiteten och integriteten av mottagna dokument, dels policyerna för att lagra dokument som används 
i ett arbetsflöde. Den detaljerar även kontrollerna för att utföra en lämplig kvittens- och omvandlingspro-
cess. 

1. HISTORIK 

ISO/TS 19475-1:2018 Document management — Minimum requirements for the storage of documents 
— Part 1: Capture 

ISO/TS 19475 serien specificerar minimalt nödvändiga krav för att uppehålla autenticiteten, integriteten 
och läsbarheten av dokument i ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Förtydligandet av hanterin-
gen av elektroniska dokument främjar användbarheten av dem i både legala och affärsmässiga sam-
manhang. ISO/TS 19475-1 specificerar minimalt nödvändiga krav på driften av ett dokumenthanterings-
system för att bevara autenticiteten, dataintegriteten och läsbarheten av elektroniska dokument. Dessa 
krav syftar till att fånga elektroniska dokument som kan ha en bevisfunktion i rättsliga eller affärsmässiga 
sammanhang. Tillämpningen av dessa krav bidrar till att förvalta kvaliteten av dokumenthanteringssys-
temet, och kunna demonstrera dokumentens autenticitet.  

ISO/TS 19475-2:2018 Document management — Minimum requirements for the storage of documents 
— Part 2: Storage 

ISO/TS 19475-2 specificerar krav på lagringen av dokument med syfte att upprätthålla deras autenticitet, 
integritet och läsbarhet. 

ISO/TS 19475-3:2018 Document management — Minimum requirements for the storage of documents 
— Part 3: Disposal 
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ISO/TS 19475-3 specificerar krav på utvärderingen av lagrade dokument och verkställandet av beslut 
om att antingen radera dem eller flytta dem till en annan lagringsplats med syfte att upprätthålla deras 
autenticitet, integritet och läsbarhet. 

ISO 19593 (PROCESSING STEPS FOR PACKAGING AND LABELS 
IN PDF) 

 https://www.gwg.org/ 

 PDF 

ISO 19593-1:2018 Graphic technology — Use of PDF to associate processing steps and content data 
— Part 1: Processing steps for packaging and labels 

ISO 19593-1 describes a method for storing data in a PDF file that correspond to the processing steps 
of printed products. This method has three parts: 

– metadata identifying processing steps; 

– limitations on the interaction between PDF graphics objects that are part of a processing step and 
other PDF graphics objects; 

– limitations on PDF graphics objects in processing steps. 

The method is intended to be generic, that is, not specific to packaging and labels. ISO 19593-1 also 
defines the following packaging- and label-specific groups of processing-steps data: 

– data corresponding to finishing steps, such as cutting, folding or gluing; 

– Braille; 

– information panels; 

– indications of physical dimensions; 

– indications of intended positions of graphical elements; 

– printed white, for example, on transparent or metallic surfaces; 

– printed varnish. 

ISO 19626 (TRUSTED COMMUNICATION PLATFORMS FOR ELEC-
TRONIC DOCUMENTS) 

ISO 19626-1:2020 Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration — Trusted communication platforms for electronic documents — Part 1: 
Fundamentals 

https://www.gwg.org/
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ISO 19626-1 definierar kraven på tillförlitlig kommunikation i administrativa, rättsliga och tekniska över-
väganden. Standarden visar en arkitektur för betrodd plattform för kommunikation, förkortat på engelska 
som TCP (eng. Trusted Communication Platform). Arkitekturen ka garantera tillförlitlig kommunikation 
och främjar betrodda tjänster genom att tillhandahålla evidens från betrodda tjänster som bevis. Ut-
gångspunkten är den sjunde nivån av referensmodellen för OSI (eng. Open Systems Interconnection). 

ISO 19626-2:2021 Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration — Trusted communication platform for electronic documents — Part 2: Applications 

ISO 19626-2 definierar processerna och API för systemkomponenterna av TCP (eng. Trusted Commu-
nication Platform), innefattat ett gemensam och teknikneutralt kommunikationsgränssnitt för utplacering 
och implementering av systemkomponenterna och deras funktioner. TCP-systemkomponenterna utväx-
lar elektroniska dokument och lagrar evidens på utförd kommunikation. Ett TCP-system är en typ av 
mellanlägg för att sammankoppla tillförlitlig kommunikation som i IoT (eng. Internet of Things) eller moln-
et, vilka överför information mellan människor, organisationer och enheter. 

ISO 20514 (ELECTRONIC HEALTH RECORD) 

 ISO/TR 21332 Health informatics — Cloud computing considerations for the security and privacy of health information systems 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

 Innehållsformat 

ISO/TR 20514:2005 Health informatics — Electronic health record — Definition, scope and context 

ISO/TR 20514 describes a pragmatic classification of electronic health records, provides simple defini-
tions for the main categories of EHR and provides supporting descriptions of the characteristics of elec-
tronic health records and record systems. 

ISO 20428 (GENOMIC SEQUENCES IN ELECTRONIC HEALTH RE-
CORDS) 

 Informationsformat 

 MPEG-G 

ISO/TS 20428:2017 Health informatics — Data elements and their metadata for describing structured 
clinical genomic sequence information in electronic health records 

ISO/TS 20428: 

– defines the data elements and their necessary metadata to implement a structured clinical genomic 
sequencing report and their metadata in electronic health records particularly focusing on the geno-
mic data generated by next generation sequencing technology; 

– defines the composition of a structured clinical sequencing report; 

– defines the required data fields and their metadata for a structured clinical sequencing report; 

– defines the optional data; 
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– covers the DNA-level variation from human samples using next generation sequencing technologi-
es: whole genome sequencing, whole exome sequencing, and targeted sequencing (disease-tar-
geted gene panels); it only deals with DNA-level changes, although whole transcriptome sequencing 
and other technologies are important to provide better patient care and enable precision medicine; 

– covers mainly clinical applications and clinical research, such as clinical trials and translational re-
search which uses clinical data, but not the basic research and other scientific areas, and the neces-
sary steps such as de-identification or consent from patient should be applied; 

– does not cover the other biological species, that is, genomes of viruses and microbes; 

– does not cover the Sanger sequencing methods. 

ISO 20452 (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS LOGICAL DA-
TA MODEL FOR A PHYSICAL STORAGE FORMAT) 

ISO/TS 20452:2007 Requirements and Logical Data Model for a Physical Storage Format (PSF) and an 
Application Program Interface (API) and Logical Data Organization for PSF used in Intelligent 
Transport Systems (ITS) Database Technology 

ISO/TS 20452 describes the functional requirements and Logical Data Model for PSF and API and the 
Logical Data Organization for PSF that were completed under ISO/NP 14826. It does not specify a 
Physical Data Organization. It can help developers of applications that use map databases to realize 
efficiencies by providing guidelines on setting up an appropriate architecture for navigation systems. 

ISO 20775 (SCHEMA FOR HOLDINGS INFORMATION) 

ISO 20775:2009 Information and documentation — Schema for holdings information 

ISO 20775 specifies a schema designed to cover the holdings of all types of resources, physical and 
electronic, all types of resource format such as printed text, visual images, sound recordings, videos, 
electronic media and resources published or issued once such as monographs or those published serial-
ly or in part. This schema for holdings information is designed to meet the requirements for delivering 
information about holdings of resources in repositories, libraries and related institutions in response to 
direct queries. The schema may also be applicable to the holdings of cultural institutions, such as muse-
um objects. The information contained in this schema includes scope of holdings, availability, availability 
policy and conditions, and access rights. Reporting capability for historical usage information is a secon-
dary, optional part of this schema. 

The schema is primarily designed to be included in responses to queries. Two primary query types have 
been identified and targeted, based on availability (main focus) and historical usage. Simply put, the 
schema's main purpose is to answer the question “who has one or more copies of this resource or this 
group of resources, is it available now and to me and what are the conditions?”. Though it is designed 
to be used as a schema in query responses, ISO 20775 does not specify a query and response (such 
as SRU, Z39.50 or Open Search) including search attributes and index definition. 

ISO 20775 facilitates the interactive exchange of a combination of stable and dynamic information. How 
data is gathered and assembled to populate the schema for holdings is outside the scope of ISO 20775. 
Detailed resource description is outside the scope of ISO 20775 as is also detailed information on serials 
designed for claiming missing issues. 
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ISO 21089 (TRUSTED END-TO-END HEALTH INFORMATION FL-
OWS) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/TS 21089:2018 Health informatics — Trusted end-to-end information flows 

ISO/TS 21089 describes trusted end-to-end flow for health information and health data, record mana-
gement. Health data is originated and retained, typically as discrete record entries within a trusted HER 
(Electronic Health Record), PHR (Personal Health Record) or other system, device. Health data can 
include clinical genomics information. Health record entries have a lifespan, a period of time managed 
by one or more systems, and within that lifespan, various lifecycle events starting with “originate, retain”. 
Subsequent record lifecycle events may include, for example, update, attest, disclose, transmit, receive, 
access, view. A record entry instance is managed, over its lifespan, by the source system. If record entry 
content is exchanged, this instance may also be managed intact by one or more downstream systems. 
Consistent, trusted management of record entry instances is the objective of ISO/TS 21089, continuous-
ly and consistently whether the instance is at rest or in motion, before, during, after each lifecycle event, 
across one or more systems. 

ISO 21090 (DATA TYPES FOR HEALTH INFORMATION INTER-
CHANGE) 

 HL7 

 ISO/IEC 11404 (General-Purpose Datatypes) 

ISO 21090:2011 Health informatics — Harmonized data types for information interchange 

ISO 21090: 

– provides a set of datatype definitions for representing and exchanging basic concepts that are com-
monly encountered in healthcare environments in support of information exchange in the healthcare 
environment; 

– specifies a collection of healthcare-related datatypes suitable for use in a number of health-related 
information environments; 

– declares the semantics of these datatypes using the terminology, notations and datatypes defined 
in ISO/IEC 11404, thus extending the set of datatypes defined in that standard; 

– defines datatypes using the terminology, notation and types defined in UML 2.0; 

– specifies an XML based representation of the datatypes. 

The requirements which underpin the scope reflect a mix of requirements gathered primarily from HL7 
Version 3 and ISO/IEC 11404, and also from CEN/TS 14796, ISO 13606 and past ISO work on health-
care datatypes. ISO 21090 can offer a practical and useful contribution to the internal design of health 
information systems, but is primarily intended to be used when defining external interfaces or messages 
to support communication between them. 
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ISO 21127 (A REFERENCE ONTOLOGY FOR THE INTERCHAN-
GE OF CULTURAL HERITAGE INFORMATION) 

 Användning och hantering av materiel och metoder  

ISO 21127:2014 Information and documentation — A reference ontology for the interchange of 
cultural heritage information 

ISO 21127 establishes guidelines for the exchange of information between cultural heritage institutions. 
In simple terms, this can be defined as the information managed by museums, libraries, and archives. 
A more detailed definition can be articulated by defining both the intended scope, a broad and maximally 
inclusive definition of general principles, and the practical scope, which is defined by reference to a set 
of specific museum documentation standards and practices. 

The intended scope of ISO 21127 is defined as the exchange and integration of heterogeneous scientific 
documentation relating to museum collections. This definition requires further elaboration. 

– The term scientific documentation is intended to convey the requirement that the depth and quality 
of descriptive information that can be handled by ISO 21127 need to be sufficient for serious aca-
demic research. This does not mean that information intended for presentation to members of the 
general public is excluded, but rather that it is intended to provide the level of detail and precision 
expected and required by museum professionals and researchers in the field. 

– The term museum collection is intended to cover all types of material collected and displayed by 
museums and related institutions, as defined by ICOM3. This includes collections, sites, and monu-
ments relating to fields such as social history, ethnography, archaeology, fine and applied arts, nat-
ural history, history of sciences and technology. 

– The documentation of collections includes the detailed description of individual items within collecti-
ons, groups of items, and collections as a whole. ISO 21127 is specifically intended to cover context-
ual information, that is, the historical, geographical, and theoretical background that gives museum 
collections much of their cultural significance and value. 

– The exchange of relevant information with libraries and archives, and harmonization with their mod-
els, falls within the intended scope of ISO 21127. 

– Information required solely for the administration and management of cultural institutions, such as 
information relating to personnel, accounting, and visitor statistics, falls outside the intended scope 
of ISO 21127. 

The practical scope of ISO 21127 is the set of reference standards for museum documentation that have 
been used to guide and validate its development. ISO 21127 covers the same domain of discourse as 
the union of these reference documents; consequently, for any data that is correctly encoded in accor-
dance with any of these reference documents, a form of encoding can be created that is both compatible 
with the current standard and which entails no semantic loss. 

ISO 21188 (FINANCIAL SERVICES PKI PRACTICES AND POLICY 
FRAMEWORK) 

ISO 21188:2018 Public key infrastructure for financial services — Practices and policy framework 
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ISO 21188 sets out a framework of requirements to manage a PKI through certificate policies and certifi-
cation practice statements and to enable the use of public key certificates in the financial services indu-
stry. 

ISO 21526 (HEALTH INFORMATICS METADATA REPOSITORY) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/TS 21526:2019 Health informatics — Metadata repository requirements (MetaRep) 

ISO/TS 21526 describes requirements for collections of metadata about data elements and their contai-
ning models and datasets in a healthcare environment. The collection can serve as a repository or as 
dictionary describing a set of items in use in a particular domain, organization or product for reference, 
or it can additionally serve as a registry, supporting the development and communication of standard 
items to an audience with shared goals. ISO/TS 21526 specifies standard refinements that account for 
the detailed governance and administration requirements that are particular to healthcare data. It focus-
es on the description of data that is persisted in healthcare systems rather than the specification of 
messages between these systems. It describes necessary extensions to the ISO/IEC 11179 series and 
to other international standards on metadata originating from ISO/IEC JTC 1/SC 32 to address the wider 
variety of value domain types found in healthcare. Where appropriate, it also suggest restrictions, simp-
lifications to the ISO/IEC 11179 series that promote wider adoption without compromising interoperabi-
lity between metadata registries and opportunities for the development of tooling that consumes meta-
data for the generation or the parameterization of code. 

ISO 21547-21548 (SECURITY REQUIREMENTS FOR ARCHIVING 
OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

 Autenticitet, tillitsmodeller, och äkthet 

 Informationssäkerhet 

ISO/TS 21547:2010 Health informatics — Security requirements for archiving of electronic health 
records — Principles 

The purpose of ISO/TS 21547 is to define the basic principles needed to securely preserve health recor-
ds in any format for the long term. It concentrates on previously documented healthcare specific archivi-
ng problems. It also gives a brief introduction to the general archiving principles. Unlike the traditional 
approach to standardization work, where the perspective is that of modelling, code sets and messages, 
ISO/TS 21547 looks at archiving from the angle of document management and related privacy protecti-
on. In ISO/TS 21547 archiving is understood to be a wider process than just the permanent preservation 
of selected records. It defines architecture and technology-independent security requirements for long-
term preservation of EHRs (Electronic Health Record) having fixed content. Together with a complemen-
tary ISO/TR 21548, it concentrates on the security requirements necessary for ensuring adequate prote-
ction of health information in long-term digital preservation, for example integrity, confidentiality, availabi-
lity and accountability. It also addresses privacy protection requirements for both the EHR and eArchivi-
ng systems used in the healthcare environment. ISO/TS 21547 defines functional security requirements 
for long term archiving of EHRs, but does not cover the practical archiving models and technology requi-
red. 
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ISO/TR 21548:2010 Health informatics — Security requirements for archiving of electronic health 
records — Guidelines 

ISO/TR 21548 is an implementation guide for ISO/TS 21547. It provides a methodology that facilitates 
the implementation of ISO/TS 21547 in all organizations that have the responsibility to securely archive 
electronic health records for the long term. It gives an overview of processes and factors to consider in 
organizations wishing to fulfil requirements set by ISO/TS 21547. 

ISO 21549 (PATIENT HEALTHCARD DATA) 

ISO 21549-1:2013 Health informatics — Patient healthcard data — Part 1: General structure 

ISO 21549-1 defines a general structure for the different types of data to be defined in other parts of 
ISO 21549 using UML notation. ISO 21549 defines data structures held on patient healthcards compliant 
with the physical dimensions of ID-1 cards, as defined by ISO/IEC 7810. 

ISO 21549-2:2014 Health informatics — Patient healthcard data — Part 2: Common objects 

ISO 21549-2 establishes a common framework for the content and the structure of common objects 
used to construct data held on patient healthcare data cards. It is also applicable to common objects 
referenced by other data objects. It is applicable to situations in which such data is recorded on or 
transported by patient healthcards compliant with the physical dimensions of ID-1 cards defined by ISO/
IEC 7810. It specifies the basic structure of the data, but does not specify or mandate particular data-
sets for storage on devices. 

ISO 21549-3:2014 Health informatics — Patient healthcard data — Part 3: Limited clinical data 

ISO 21549-3 is applicable to situations in which limited clinical data are recorded on or transported by 
patient healthcards compliant with the physical dimensions of ID-1 cards defined by ISO/IEC 7810. It 
describes and defines the limited clinical data objects used in or referenced by patient healthcards using 
UML, plain text and ASN.1. It specifies the basic structure of the data contained within the data object 
limited clinical data, but does not specify or mandate particular data sets for storage on devices. 

ISO 21549-4:2014 Health informatics — Patient healthcard data — Part 4: Extended clinical data 

ISO 21549-4 is applicable to situations in which clinical data additional to the limited clinical data defined 
in ISO 21549-3 is recorded on or transported by patient healthcare data cards compliant with the physi-
cal dimensions of ID-1 cards defined by ISO/IEC 7810. It specifies the basic structure of the data contain-
ed within the data object extended clinical data, but does not specify or mandate particular data sets for 
storage on devices. 

ISO 21549-5:2015 Health informatics — Patient healthcard data — Part 5: Identification data 

ISO 21549-5 describes and defines the basic structure of the identification data objects held on health-
care data cards, but does not specify particular data sets for storage on devices. Although ISO 21549-
5 structures can accommodate suitable data objects elsewhere specified, the detailed functions and 
mechanisms of the following services are not covered. 

– Security functions and related services that are likely to be specified by users for data cards depen-
ding on their specific application, for example, confidentiality protection, data integrity protection and 
authentication of persons and devices related to these functions. 
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– Access control services. 

– The initialization and issuing process, which begins the operating lifetime of an individual data card, 
and by which the data card is prepared for the data to be subsequently communicated to it according 
to ISO 21549-5. 

ISO 21549-5 does not cover: 

– physical or logical solutions for the practical functioning of particular types of data card; 

– the forms that data take for use outside the data card, or the way in which such data are visibly 
represented on the data card or elsewhere. 

ISO 21549-6:2008 Health informatics — Patient healthcard data — Part 6: Administrative data 

ISO 21549-6 is applicable to situations in which administrative data are recorded on or transported by 
patient healthcards compliant with the physical dimensions of ID-1 cards defined by ISO/IEC 7810. It 
specifies the basic structure of the data contained within the data object administrative data, but does 
not specify or mandate particular data sets for storage on devices. Although ISO 21549-6 structures can 
accommodate suitable data objects elsewhere specified, the detailed functions and mechanisms of the 
following services are not covered. 

– The encoding of free text data. 

– Security functions and related services that are likely to be specified by users for data cards depen-
ding on their specific application, for example confidentiality protection, data integrity protection, and 
authentication of persons and devices related to these functions. 

– Access control services that may depend on active use of some data card classes such as micro-
processor cards. 

– The initialization and issuing process, which begins the operating lifetime of an individual data card, 
and by which the data card is prepared for the data to be subsequently communicated to it according 
to ISO 21549-6. 

ISO 21549-7:2016 Health informatics — Patient healthcard data — Part 7: Medication data 

ISO 21549-7 applies to situations in which such data is recorded on or transported by patient healthcards 
compliant with the physical dimensions of ID-1 cards defined by ISO/IEC 7810. It specifies the basic 
structure of the data contained within the medication data object, but does not specify or mandate parti-
cular data sets for storage on devices. The purpose of ISO 21549-7 is for cards to provide information 
to other health professionals and to the patient or its non-professional caregiver. It can also be used to 
carry a new prescription from the prescriber to the dispenser, pharmacy in the design of its sets. Medica-
tion data include four components: 

– Medication notes: additional information related to medication and the safe use of medicines by the 
patient such as medication history, sensitivities and allergies. 

– Medication prescriptions: to carry a new prescription from the prescriber to the dispenser, pharmacy. 

– Medication dispensed: the records of medications dispensed for the patient. 
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– Medication references: pointers to other systems that contain information that makes up medication 
prescription and the authority to dispense. 

ISO 21549-7 does not cover: 

– physical or logical solutions for the practical functioning of particular types of data cards; 

– how the message is processed further "downstream" of the interface between two systems; 

– the form which the data takes for use outside the data card, or the way in which such data is visibly 
represented on the data card or elsewhere. 

NOTE Not only does the definition of "medicinal products" differ from country to country, but also the 
same name can relate to entirely different products in some countries. Therefore, it is important to consi-
der the safety of the patient when the card is used across borders. 

ISO 21549-7 describes and defines the Medication data objects used within or referenced by patient-
held health data cards using UML, plain text and ASN.1. It does not describe nor define the common 
objects defined within ISO 21549-2, even though they are referenced and utilized within this document. 

ISO 21549-8:2010 Health informatics — Patient healthcard data — Part 8: Links 

ISO 21549-8 defines a way to facilitate access to distributed patient records and, or administrative infor-
mation using healthcards. It defines the structure and elements of “links” typically stored in healthcards 
and representing references to individual patients' records as well as to subcomponents of them. It does 
not cover access control mechanisms, data protection mechanisms, access methods and other security 
services. 

ISO 21812 (PRINT PRODUCT METADATA FOR PDF) 

 PDF 

ISO 21812-1:2019 Graphic technology — Print product metadata for PDF files — Part 1: Architecture 
and core requirements for metadata 

The document part metadata in a PDF file that conforms to ISO 21812-1 can be used to communicate 
the intended appearance of print products and their components. Examples of intended use are: direct 
interpretation within a production process, creation of job tickets such as XJDF (Exchange Job Definition 
Format), or populating records in an MIS. ISO 21812-1 builds on the DPart syntax as specified in ISO 
16612-2 (PDF/VT) and ISO 32000-2 (PDF 2.0) which is designed for encoding metadata related to 
pages or groups of pages in PDF files. 

NOTE The document part metadata provided in ISO 21812-1 applies to individual document parts, whe-
reas XMP metadata typically applies to the scope of the entire document. XMP can apply to the scope 
of an individual page or part of a page but this usage is very uncommon. Thus, XMP is not applicable 
for the case where metadata is required for sets of pages such as multiple recipients or binding informa-
tion. For example, XMP is used within PDF/X for file conformance identification and is also used for 
additional file level information such as author. 

ISO 21812-1 defines standardized metadata to 
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– provide product intent specifications such as paper media selection and binding information, 

– identify the type of product that the content pages are intended to represent, for example, a broch-
ure, letter or postcard, and 

– identify the intended recipient of each of the content pages for variable document printing applicati-
ons. 

ISO 21812-1 defines a base conformance level that includes the syntax of the metadata framework and 
the semantics of a core set of metadata. 

ISO 22028 (EXTENDED COLOUR ENCODINGS FOR DIGITAL IMA-
GES) 

ISO 22028-1:2016 Photography and graphic technology — Extended colour encodings for digital 
image storage, manipulation and interchange — Part 1: Architecture and requirements 

ISO 22028-1 specifies a set of requirements to be met by any extended-gamut color encoding that is to 
be used for digital photography and, or graphic technology applications involving digital image storage, 
manipulation and, or interchange. It is applicable to pictorial digital images that originate from an original 
scene, as well as digital images with content such as text, line art, vector graphics and other forms of 
original artwork. It also describes a reference image-state-based digital imaging architecture, encom-
passing many common workflows, that can be used to classify extended color encodings into a number 
of different image states. However, ISO 22028-1 does not specify any particular workflow(s) that are to 
be used for digital photography and, or graphic technology applications. 

ISO 22028-2:2013 Photography and graphic technology — Extended colour encodings for digital 
image storage, manipulation and interchange — Part 2: Reference output medium metric RGB colour 
image encoding (ROMM RGB) 

ISO 22028-2 defines a family of extended color-gamut output-referred RGB color image encodings 
designated as ROMM (Reference Output Medium Metric) RGB. Digital images encoded using ROMM 
RGB can be manipulated, stored, transmitted, displayed, or printed by digital still picture imaging sys-
tems. Three precision levels are defined using 8-, 12- and 16-bits per channel. 

ISO/TS 22028-3:2012 Photography and graphic technology — Extended colour encodings for digital 
image storage, manipulation and interchange — Part 3: Reference input medium metric RGB colour 
image encoding (RIMM RGB) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 22028-3 specifies a family of scene-referred extended color gamut RGB color image encodings 
designated as RIMM (Reference Input Medium Metric) RGB. Digital images encoded using RIMM RGB 
can be manipulated, stored, transmitted, displayed or printed by digital still picture imaging systems. 
Three precision levels are defined using 8-, 12- and 16-bits per channel. An extended luminance dyn-
amic range version of RIMM RGB is also defined, designated as ERIMM (Extended RIMM RGB). Two 
precision levels of ERIMM RGB are defined using 12- and 16-bits per channel. FP-RIMM RGB, a floating 
point version of RIMM RGB, defines the expression method of RIMM RGB in a floating point figure. 
Three precision levels of FP-RIMM RGB are defined using 16-, 32- and 64-bits per channel. 
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ISO/TS 22028-4:2012 Photography and graphic technology — Extended colour encodings for digital 
image storage, manipulation and interchange — Part 4: European Colour Initiative RGB colour image 
encoding [eciRGB (2008)] 

ISO/TS 22028-4 defines an extended color-gamut output-referred RGB color image encoding desig-
nated as eciRGB (European Colour Initiative RGB). Digital images encoded using eciRGB (2008) can 
be manipulated, stored, transmitted, displayed, or printed by digital still picture imaging systems. Two 
precision levels are defined, using 8 bits per channel and 16 bits per channel. 

ISO 22048 (SURFACE CHEMICAL ANALYSIS) 

 DTF 

ISO 22048:2004 Surface chemical analysis — Information format for static secondary-ion mass 
spectrometry 

ISO 22048 provides a digital format to store, and transfer between computers, in a compact way, impor-
tant calibration and instrumental-parameter data necessary to make effective use of spectral-data files 
from static SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometer) instruments. This format is designed to supple-
ment the data transfer format specified in ISO 14976. 

ISO 22220 (IDENTIFICATION OF SUBJECTS OF HEALTH CARE) 

ISO/TS 22220:2011 Health informatics — Identification of subjects of health care 

ISO/TS 22220 indicates the data elements and structure suited to accurate and procedurally appropriate 
and sensitive identification of individuals in health care in a face-to-face setting supported by computer 
technology, or through interactions between computer systems. It provides guidelines for improving the 
positive identification of subjects of care within and between health care organizations. It defines demo-
graphic and other identifying data elements suited to capturing subject of care identification in health 
care settings, and the wide variety of manual and computer enhanced procedures used for this process. 
It provides guidance on the application of these procedures in the manual and the computer environment 
and makes recommendations about the nature and form of health care identifiers, the management 
organization to oversee subject of care identification and computer support to be provided for the identifi-
cation process. 

ISO 22274 (SYSTEMS TO MANAGE TERMINOLOGY, KNOWLED-
GE AND CONTENT) 

ISO 22274:2013 Systems to manage terminology, knowledge and content — Concept-related aspects 
for developing and internationalizing classification systems 

ISO 22274 establishes basic principles and requirements for ensuring that classification systems are 
suitable for worldwide application, considering such aspects as cultural and linguistic diversity as well 
as market requirements. By applying principles relating to terminology work, ISO 22274 provides guide-
lines for creating, handling, and using classification systems for international environments. It addresses 
the need in many domains for classification systems that are concept based to ensure that they are 
suitable for worldwide use and can be adapted to specific user communities. It provides information 
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about the design, development, and use of classification systems that are fully enabled for diverse 
linguistic, cultural, and market-based environments. 

ISO 22274 primarily specifies the factors that need to be considered when creating and populating a 
classification system for use in diverse linguistic environments. These factors include the specification 
of principles for incorporating internationalization aspects into classification systems, and maintaining 
and using those aspects for the structuring of activities, products, services, agents, and other entities of 
a company or organization. ISO 22274 covers: 

– guidelines on information content to support internationalization of classification systems and their 
underlying concept systems; 

– terminological principles applicable to classification systems; 

– requirements for internationalization of classification systems; 

– considerations on workflow and administration of classification system content to support worldwide 
use. 

ISO 22274 does not cover: 

– providing formal data models for representing classification systems in machine-readable form; 

– prescribing classification system content for specific business domains or products; 

– harmonization of classification systems. 

ISO 22274 is intended for those who develop content for classification systems. This includes terminolo-
gists and content managers who are called upon to apply the principles of terminology work to ensure 
that cultural and linguistic diversity are appropriately reflected in classification systems. It is also relevant 
for people who design and model appropriate IT tools. 

NOTE Formal data models for implementation of classification systems in information technology envi-
ronments can be obtained from technical committees such as ISO/TC 184 or IEC/TC 3. 

ISO 22299 (DIGITAL FILE FORMAT RECOMMENDATIONS FOR 
LONG-TERM STORAGE) 

ISO/TR 22299:2018 Document management — Digital file format recommendations for long-term 
storage 

ISO/TR 22299 ger information och riktlinjer om format i syfte att understödja valet av de mest lämpliga 
formaten för lagring, användbarhet, och utbyte av elektroniska dokument, vilka är avsedda att hanteras 
under en lång tid. Elektroniska dokument innefattar alla typer av kontorsaktiviteter. Till exempel, textbe-
handling, kalkylblad, presentationer. Därutöver omfattas förutom e-post och statiska websidor även el-
ektroniska komponenter. Till exempel, bilder, ljud och video. Däremot omfattas inte databaser. Riktlinjer-
na tar hänsyn till 

– hållbarheten av dokument i läsbar form, 

– troheten till den ursprungliga handlingen och dataintegritet, 
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– interoperabilitet, det vill säga ett oberoende från de program som framställer, information system 
och återgivningsplattformar, 

– efterlevnad av tillämpliga lagar och regler, 

– överensstämmelse med specifikationer för format, och 

– minska kostnader genom att minska antal konverteringar och migrationer över tid. 

ISO 22550 (AFP INTERCHANGE FOR PDF) 

 AFP 

 PDF 

ISO 22550:2019 Document management — AFP interchange for PDF 

ISO 22550 specifies AFP (Advanced Function Presentation) interchange as a container for document 
objects by defining the AFP file format. It includes a means of identifying support for specifically including 
single and multi-page PDF document objects as a container function set. It also includes a mechanism 
for pairing and managing resources associated with PDF. The use of AFP is applicable to AFP and PDF 
workflows where the final production is managed within an IPDS (Intelligent Printer Data Stream) envir-
onment. 

ISO 23455 (BLOCKCHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNO-
LOGIES) 

 ISO/TR 23244 Blockchain and distributed ledger technologies — Privacy and personally identifiable information protection 
considerations 

 ISO/TR 23576 Blockchain and distributed ledger technologies — Security management of digital asset custodians 

ISO/TR 23455:2019 Blockchain and distributed ledger technologies — Overview of and interactions 
between smart contracts in blockchain and distributed ledger technology systems 

ISO/TR 23455 ger en teknisk överblick av vad som avses med smarta kontrakt, hur de fungerar, och 
metoder för interaktion mellan flera sådana. Smarta kontrakt är automatiserade program i blockkedja 
och distribuerade källor eller BC/DLT (eng. Automated applications on Blockchain and Distributed Led-
ger Technology). Arbetsdefinitionen av smarta kontrakt i arbetsgruppen ISO/TC 307 är “program lagrat 
i ett system av distribuerade källor vari deras exekvering dokumenteras i det distribuerade systemet.”. 

Tekniska metoder för smarta kontrakt medför en utveckling från att endast lagra historiken av transakti-
oner i blockkedjor till transaktioner som är villkorade av program som deterministiskt definierat utfallet 
[transaktionen]. 

Termen smarta kontrakt avsåg ursprungligen ett rättsligt begrepp, varför det finns en risk för samman-
blandning av begrepp. Standarden berör endast den rättsliga aspekten kortfattat, och det är viktigt att 
förstå att smarta kontrakt kan ha en rättslig bindande avsikt, varför det även krävs en förståelse av den 
rättsliga bakgrunden, sammanhanget och definitioner. 
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ISO 24097 (USING WEB SERVICES FOR ITS SERVICE DELIVERY) 

ISO 24097-1:2017 Intelligent transport systems — Using web services (machine-machine delivery) for 
ITS service delivery — Part 1: Realization of interoperable web services 

ISO 24097-1 establishes a SOA (Service Oriented Architecture) for the realization of interoperable web 
services for ITS (Intelligent Transport Systems). Web service behavior is described at the metadata 
level, that is, a higher level of abstraction, to enable auto-generation of both a ‘service requester’ prog-
ram as well as a ‘service provider’ program. The principal entities involved in a web service scenario are 
service provider, service requester, and 'registry'. The registry includes business information and tech-
nical information such as interface and policy. A service provider interacts with the registry to enable it 
to "publish" the provided service. The service is characterized in the form of a web service interface 
describer in the form of a standardized WSDL (Web Service Description Language) and WS-Policy. A 
service requester interacts with the registry to "discover" a provider for the service he is seeking. That 
interaction takes place through UDDI (Universal Description Discovery, and Integration) dialogue and 
EPR (EndPoint Reference). Once the service requester identifies a service provider, it "binds" to the 
service provider via an SOA protocol. ISO 24097-1 is applicable to inter-ITS sector web services as well 
as ITS web services for non-ITS users. 

ISO/TR 24097-2:2015 Intelligent transport systems — Using web services (machine-machine delivery) 
for ITS service delivery — Part 2: Elaboration of interoperable web services' interfaces 

ISO/TR 24097-2 discusses interface metadata. It covers: 

– interface metadata standard version selection (WSDL 1.1 or WSDL 2.0); 

– SOAP version selection (SOAP 1.1 or SOAP 1.2); 

– WSDL 1.1 SOAP 1.2 binding; 

– WS-I conformant WS development. 

ISO/TR 24097-3:2019 Intelligent transport systems — Using web services (machine-machine delivery) 
for ITS service delivery — Part 3: Quality of service 

ISO/TR 24097-3 aims to promote ITS web services interoperability. It focuses on WS-policy language 
and domain specific policy metadata: 

– WS-Aaddressing policy metadata; 

– WS-ReliableMessaging policy metadata; 

– WS-Security Policy metadata; 

– SOAP Message transmission optimization Policy; 

– other policies. 
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ISO 24613 (LEXICAL MARKUP FRAMEWORK) 

ISO 24613-1:2019 Language resource management — Lexical markup framework (LMF) — Part 1: 
Core model 

ISO 24613-1 describes the core model LMF (Lexical Markup Framework), a metamodel for representing 
data in monolingual and multilingual lexical databases used with computer applications. LMF provides 
mechanisms that allow the development and integration of a variety of electronic lexical resource types. 

ISO 24613-2:2020 Language resource management — Lexical markup framework (LMF) — Part 2: 
Machine-readable dictionary (MRD) model 

ISO 24613-2 describes MRD (Machine-Readable Dictionary) model, a metamodel for representing data 
stored in a variety of electronic dictionary subtypes, ranging from direct support for human translators 
to support for machine processing. 

ISO 24613-3:2021 Language resource management — Lexical markup framework (LMF) — Part 3: 
Etymological extension 

ISO 24613-3 describes an extension to ISO 24613-1 and ISO 24613-2 to support the development of 
detailed descriptions of common etymological phenomena and, or diachronic information with respect 
to lexical entries in born-digital and, or retro-digitized lexicons. It provides both a meta-model for such 
an extension as well as the relevant data categories. 

ISO 24613-4:2021 Language resource management — Lexical markup framework (LMF) — Part 4: TEI 
serialization 

ISO 24613-4 describes the serialization of LMF (Lexical Markup Framework) model defined as an XML 
model compliant with the TEI (Text Encoding Initiative) Guidelines. This serialization covers the classes 
of ISO 24613-1, the LMF core model, as well as classes provided by ISO 24613-2, the MRD (Machine 
Readable Dictionary) model, and ISO 24613-3, the etymological extension. 

ISO 25964 (THESAURI AND INTEROPERABILITY WITH OTHER 
VOCABULARIES) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

 Gränssnitt och interoperabilitet 

ISO 25964-1:2011 Information and documentation — Thesauri and interoperability with other 
vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval 

ISO 25964-1 gives recommendations for the development and maintenance of thesauri intended for 
information retrieval applications. It is applicable to vocabularies used for retrieving information about all 
types of information resources, irrespective of the media used; text, sound, still or moving image, physi-
cal object or multimedia; including knowledge bases and portals, bibliographic databases, text, museum 
or multimedia collections, and the items within them. It also provides a data model and recommended 
format for the import and export of thesaurus data. It is applicable to monolingual and multilingual thes-
auri. It is not applicable to the preparation of back-of-the-book indexes, although many of its recommend-
ations could be useful for that purpose. It is not applicable to the databases or software used directly in 
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search or indexing applications, but does anticipate the needs of such applications among its recomm-
endations for thesaurus management. 

ISO 25964-2:2013 Information and documentation — Thesauri and interoperability with other 
vocabularies — Part 2: Interoperability with other vocabularies 

ISO 25964-2 is applicable to thesauri and other types of vocabulary that are commonly used for infor-
mation retrieval. It describes, compares and contrasts the elements and features of these vocabularies 
that are implicated when interoperability is needed. It gives recommendations for the establishment and 
maintenance of mappings between multiple thesauri, or between thesauri and other types of vocabula-
ries. 

ISO 27789 (AUDIT TRAILS FOR ELECTRONIC HEALTH RECORDS) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO 27789:2013 Health informatics — Audit trails for electronic health records 

ISO 27789 specifies a common framework for audit trails for HER (Electronic Health Records), in terms 
of audit trigger events and audit data, to keep the complete set of personal health information auditable 
across information systems and domains. It is applicable to systems processing personal health infor-
mation which, complying with ISO 27799, create a secure audit record each time a user accesses, 
creates, updates or archives personal health information via the system. It covers only actions performed 
on the EHR, which are governed by the access policy for the domain where the electronic health record 
resides. It does not deal with any personal health information from the electronic health record, other 
than identifiers, the audit record only containing links to EHR segments as defined by the governing 
access policy. It does not cover the specification and use of audit logs for system management and 
system security purposes, such as the detection of performance problems, application flaw, or support 
for a reconstruction of data, which are dealt with by general computer security standards such as ISO/
IEC 15408-2. 

ISO 27790 (HEALTH DOCUMENT REGISTRY FRAMEWORK) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/TS 27790:2009 Health informatics — Document registry framework 

ISO/TS 27790 specifies a general purpose document registry framework for transmitting, storing and 
utilizing documents in clinical and personalized health environments. It is quite broad in its applicability 
to realize the goal of sharing health related documents spanning a broad spectrum of health domains, 
for example the healthcare specialties covering laboratory, cardiology, and eye care, and the many 
areas of personalized health. It also references a number of companion standards-based specifications 
that offer optional extensions to enhance the basic capabilities offered by IHE (Integrating the Healthcare 
Enterprise) XDS (Cross-enterprise Document Sharing). It references the support of: 

– An XDS extension supporting the fragmentation of the content of the documents into two parts: a 
header fragment and a body fragment. This separation scheme enhances confidentiality because 
the gathering both of header and body and their relational information involves cracking into multiple 
repository servers. This has been developed as an IHE Korean Extension on the IHE XDS Profile. 
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– A series of security- and privacy-related IHE profiles, such as PIX (Patient Identification Cross-Refe-
rencing), PDQ (Patient Demographics Query), BPPC (Basic Patient Privacy Consent), XUA (Cross-
Enterprise User Assertion). 

ISO 28178 (ASCII TEXT OR XML EXCHANGE FORMAT FOR CO-
LOUR AND PROCESS CONTROL DATA) 

ISO 28178:2009 Graphic technology — Exchange format for colour and process control data using 
XML or ASCII text 

ISO 28178 defines an exchange format for colour and process control data, and the associated meta-
data necessary for its proper interpretation, in electronic form using either XML or ASCII formatted data 
files. It maintains human readability of the data as well as enabling machine readability. It includes a 
series of predefined tags and keywords, and provides extensibility through provision for the dynamic 
definition of additional tags and keywords as necessary. It is focused primarily on spectral measurement 
data, colorimetric data, and densitometric data. It is intended to be used in conjunction with other stan-
dards that will define the required data, and tags or keywords for specific data exchange applications. 

ISO 28258 (DIGITAL EXCHANGE OF SOIL-RELATED DATA) 

ISO 28258:2013 Soil quality — Digital exchange of soil-related data 

ISO 28258 describes how to digitally exchange soil-related data. It aims to facilitate the exchange of 
valid, clearly described and specified soil-related data between individuals and organizations via digital 
systems, and enables any soil data producer, holder or user to find and transfer data in an unambiguous 
way. It contains definitions of features, several parameter specifications and encoding rules that allow 
consistent and retrievable data exchange. It also allows the explicit geo-referencing of soil data by build-
ing on other international standards, thus facilitating the use of soil data within GIS (Geographical Infor-
mation Systems). Because soil data are of various origins and are obtained according to a huge variety 
of description and classification systems, ISO 28258 provides no attribute catalogue, but a flexible app-
roach to the unified encoding of soil data by implementing the provisions of ISO 19156 observations and 
measurements for use in soil science. 

ISO 28380 (IHE GLOBAL STANDARDS ADOPTION) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/TR 28380-1:2014 Health informatics — IHE global standards adoption — Part 1: Process 

ISO/TR 28380-1 describes how IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) process specifies and facili-
tates profiles of selected standards to support carefully defined healthcare tasks that depend on electro-
nic information exchange. It accelerates the worldwide adoption of standards targeted at achieving inter-
operability between software applications within healthcare enterprises and across healthcare settings. 
The Integration and Content Profiles are specified in ISO 28380-2. 

ISO/TR 28380-2:2014 Health informatics — IHE global standards adoption — Part 2: Integration and 
content profiles 
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ISO/TR 28380-2 describes the most recent IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Profiles develop-
ed by IHE. These profiles of selected standards support carefully defined healthcare-related tasks that 
depend on information exchange. It accelerates the worldwide adoption of standards targeted to achie-
ving the interoperability of health information between software applications within enterprises and ac-
ross various care settings. Each available Integration or Content Profile is described with reference to 
the specification provided. The reader is encouraged to be familiar with the process followed by IHE in 
developing the Integration and Content Profiles described in ISO/TR 28380-2. 

ISO/TR 28380-3:2014 Health informatics — IHE global standards adoption — Part 3: Deployment 

ISO/TR 28380-3 describes the general methodology to analyze interoperability requirements in support 
of a use case to produce the selection and combination of the relevant Profiles specified in TR 28380-
2. It is illustrated by applying this methodology to a small number of examples. It also identifies and 
proposes a high-level quantification of the benefits gained by the use of a profile based specification of 
interoperability. Finally, it discusses the approach to effectively test interoperability from the specific of 
the standards and profiles, up to the level of business use cases. A wide portfolio of such profiles for 
Integration, Security, and Semantic Content is now available across various domains of healthcare clini-
cal specialties and technologies, as described in ISO/TR 28380-2. The reader of ISO/TR 28380-3 is 
encouraged to be familiar with this process followed by IHE in developing its Profiles as it builds upon 
ISO/TR 28380-1 and ISO/TR 28380-2 by addressing a number of key issues to support eHealth projects 
across all sectors of health to more effectively deploy standards-based interoperability between software 
applications and devices, including within healthcare organizations and across healthcare and home 
settings. 

ISO 29861 (QUALITY CONTROL FOR SCANNING) 

ISO 29861:2009 Document management applications — Quality control for scanning office 
documents in colour 

ISO 29861 specifies test methods for evaluating the consistency of the colour output quality over time 
from the colour reflection scanning of office documents. It is applicable to assessing the output quality 
of colour scanners used in the office. It is particularly applicable where office documents containing half-
tone and, or continuous tone colour areas are being scanned. The test methods do not require specialist 
equipment that is not normally available in the office for the evaluation of the results. The test methods 
are based on the visual examination of the output of an office document scanner in comparison to the 
original test target. ISO 29861is not applicable to black-and-white only scanners or scanners used for 
the scanning of transparent or translucent documents. It is to be used in conjunction with ISO 12653, 
which specifies a test method for the evaluation of the quality of output from black-and-white office 
document scanners. 

ISO 80416 (BASIC PRINCIPLES FOR GRAPHICAL SYMBOLS FOR 
USE ON EQUIPMENT) 

 IEC 80416-1 Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 1: Creation of graphical symbols for registration 

ISO 80416-2:2001 Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 2: Form and 
use of arrows 

ISO 80416-2 lays down the basic principles and the proportions for arrows used to indicate various 
elements, forces, functions or dimensions. The arrows defined in ISO 80416-2 are used as graphical 
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symbols or graphical symbol elements. When new symbol originals are created or graphical symbols in 
current use are revised, the principles established in ISO 80416-2 are applicable. 

ISO 80416-4:2005 Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 4: Guidelines 
for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons) 

ISO 80416-4 provides guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays 
(icons) on a wide range of equipment, such as photocopiers, vehicle dashboards and home appliances. 
It also provides principles for maintaining the fidelity of icons to the original graphical symbols. 

ISO/IEC 5055 (AUTOMATED SOURCE CODE QUALITY MEASURES) 

ISO/IEC 5055:2021 Information technology — Software measurement — Software quality 
measurement — Automated source code quality measures 

The measures in ISO/IEC 5055 were calculated from detecting and counting violations of good architec-
tural and coding practices in the source code that could result in unacceptable operational risks or ex-
cessive costs. Establishing standards for these measures at the source code level is important because 
they have been used in outsourcing and system development contracts without having international 
standards to reference. For instance, the ISO/IEC 25000 series of standards that govern software pro-
duct quality provide only a small set of measures at the source code level. 

A primary objective of updating these measures was to extend their applicability to embedded software, 
which is especially important for the growing implementation of embedded devices and the Internet of 
Things. Functionality that has traditionally been implemented in IT applications is now being moved to 
embedded chips. Since the weaknesses included in the measures specified in ISO/IEC 5055 have been 
found to be applicable to all forms of software, embedded software is not treated separately in this 
specification. 

ISO/IEC 5230 (OPENCHAIN SPECIFICATION) 

ISO/IEC 5230:2020 Information technology — OpenChain Specification 

ISO/IEC 5230 specifies the key requirements of a quality open source license compliance program in 
order to provide a benchmark that builds trust between organizations exchanging software solutions 
comprised of open source software. 

ISO/IEC 7064 (SECURITY CHECK CHARACTER SYSTEMS) 

ISO/IEC 7064:2003 Information technology — Security techniques — Check character systems 

ISO/IEC 7064 specifies a set of check character systems capable of protecting strings against errors 
which occur when people copy or key data. The strings may be of fixed or variable length and may have 
character sets which are 

– numeric (10 digits: 0 to 9), 

– alphabetic (26 letters: A to Z), or 
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– alphanumeric (letters and digits). 

Embedded spaces and special characters are ignored. ISO/IEC 7064 specifies conformance require-
ments for products described as generating check characters or checking strings using the systems 
given. It is for use in information interchange between organizations; it is also strongly recommended 
as good practice for internal information systems. The check character systems specified can detect: 

– All single substitution errors, that is, the substitution of a single character for another. For example, 
4234 for 1234. 

– All or nearly all single (local) transposition errors, that is, the transposition of two single characters, 
either adjacent or with one character between them, for example, 12354 or 12543 for 12345. 

– All or nearly all shift errors, that is, shifts of the whole string to the left or right. 

– A high proportion of double substitution errors, that is, two separate single substitution errors in the 
same string, for example, 7234587 for 1234567. 

– A high proportion of all other errors. 

ISO/IEC 7064 excludes systems designed specifically to 

– permit both error detection and automatic correction, 

– detect deliberate falsification, or 

– check strings interchanged solely between machines. 

ISO/IEC 7064 specifies two types of systems: 

– Pure systems 

– Hybrid systems 

The pure systems use a single modulus for all stages of the calculation. 

ISO/IEC 8631 (PROGRAM CONSTRUCTS AND CONVENTIONS 
FOR THEIR REPRESENTATION) 

ISO/IEC 8631:1989 Information technology — Program constructs and conventions for their 
representation 

ISO/IEC 8631 covers the expression of procedure-oriented algorithms. It defines 

– the nature of program constructs, 

– the manner in which constructs can be combined, and 

– specifications for a set of constructs; a variety of subsets of the defined constructs. 
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ISO/IEC 8859 (8-BIT SINGLE-BYTE CODED GRAPHIC CHARAC-
TER SETS) 

 ISO 8859 

 C0, C1, control functions 

 ECMA-94 

 ECMA-144 

 ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 

 ISO 4873 (Structure and rules for implementation of 8-bit code) 

ISO/IEC 8859 specifies a set of coded graphic characters is intended for use in data and text proc-
essing applications and also for information interchange. The set contains graphic characters used 
for general purpose applications in typical office environments in different languages. The set of 
coded graphic characters may be regarded as a version of an 8-bit code according to ISO/IEC 2022 
or ISO/IEC 4873 at level 1. 

If coded characters from more than one part are to be used together, by means of code extension 
techniques, the equivalent coded character sets from ISO/IEC 10367 should be used instead within 
a version of ISO/IEC 4873 at level 2 or level 3. Alternatively, ISO/IEC 8859-7, -11, and -16 could be 
use the corresponding G1 sets from the ISO International Register of Coded Character Sets to be 
Used with Escape Sequences. The coded characters in a set may be used in conjunction with coded 
control functions selected from ISO/IEC 6429. However, control functions are not used to create 
composite graphic symbols from two or more graphic characters. 

ISO/IEC 8859 is not intended for use with Telematic services defined by ITU-T. If information coded 
according to ISO/IEC 8859 is to be transferred to such services, it has to conform to the requirements 
of those services at the access-point. 

ISO/IEC 8859-1:1998 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
1: Latin alphabet No. 1 

 ISO 8859 

ISO/IEC 8859-1 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 1 for at 
least the languages: Albanian, Basque, Breton, Catalan, Danish, Dutch, English, Faroese, Finnish, Fre-
nch (with restrictions), Frisian, Galician, German, Greenlandic, Icelandic, Irish Gaelic (new orthography), 
Italian, Latin, Luxemburgish, Norwegian, Portuguese, Rhaeto-Romanic, Scottish Gaelic, Spanish and 
Swedish. 

ISO/IEC 8859-2:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
2: Latin alphabet No. 2 

ISO/IEC 8859-2 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 2 for at 
least the languages: Albanian, Croat, Czech, English, German, Hungarian, Latin, Polish, Romanian, 
Slovak, Slovene and Sorbian. 

ISO/IEC 8859-3:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
3: Latin alphabet No. 3 
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ISO/IEC 8859-3 specifies a set of 184 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 3 for at 
least the languages: Esperanto and Maltese, and if needed in conjunction with these, English, French 
(with restrictions), German, Italian, Latin and Portuguese. Coding of Turkish characters using this part 
is deprecated, that specified in part 9 is to be used.  

ISO/IEC 8859-4:1998 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
4: Latin alphabet No. 4 

ISO/IEC 8859-4 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 4 for at 
least the languages: Danish, English, Estonian, Finnish, German, Greenlandic, Latin, Latvian, Lithuani-
an, Norwegian, Sámi (but see Annex A.1, Notes), Slovene and Swedish. 

ISO/IEC 8859-5:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
5: Latin/Cyrillic alphabet 

ISO/IEC 8859-5 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as the Latin-Cyrillic alphabet 
for at least the languages: Bulgarian, Byelorussian, English, Latin, (Slavic) Macedonian, Russian, Ser-
bian and Ukrainian. 

NOTE Two letters recently added to the Ukrainian official alphabet are not included in the character set. 
For a background the CEN/CENELEC/PT004 Report may be consulted (in Bibliography). 

ISO/IEC 8859-6:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
6: Latin/Arabic alphabet 

ISO/IEC 8859-6 specifies a set of 146 coded graphic characters identified as Latin-Arabic alphabet for 
at least the languages: Arabic, English and Latin. Some of the characters in this set are combining 
characters. 

ISO/IEC 8859-7:2003 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
7: Latin/Greek alphabet 

ISO/IEC 8859-7 specifies a set of 188 coded graphic characters identified as Latin-Greek alphabet for 
at least the languages: English, Greek, and Latin. 

ISO/IEC 8859-8:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
8: Latin/Hebrew alphabet 

ISO/IEC 8859-8 specifies a set of 155 coded graphic characters identified as Latin-Hebrew alphabet for 
at least the languages: English, Hebrew, Latin. It is not intended for pointed Hebrew. 

ISO/IEC 8859-9:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 
9: Latin alphabet No. 5 

ISO/IEC 8859-9 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 5 for at 
least the languages: Albanian, Basque, Breton, Catalan, Danish, Dutch, English, Faroese, Finnish, Fre-
nch (with restrictions), Frisian, Galician, German, Greenlandic, Irish Gaelic (new orthography), Italian, 
Latin, Luxemburgish, Norwegian, Portuguese, Rhaeto-Romanic, Scottish Gaelic, Spanish, Swedish and 
Turkish. 

ISO/IEC 8859-10:1998 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — 
Part 10: Latin alphabet No. 6 
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ISO/IEC 8859-10 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 6 for 
at least the languages: Danish, English, Estonian, Faroese, Finnish, German, Greenlandic, Icelandic, 
Irish Gaelic (new orthography), Latin, Lithuanian, Norwegian, Sámi (but see Annex A.1, Notes), Slovene 
and Swedish. 

En alternativ version av ISO/IEC 8859-10 som ersätter 0xA0, 0xB0, 0xC0-0xCF, 0xE0-0xEF med tecken lämp-
liga för samiska alfabetet i ISO-IR 158 Codepage layout Sami (Lappish) Supplementary Set. Därmed 
ersätts dels Ä och Å (0xC4 respektive 0xC5), dels ä och å (0xE4 respektive 0xE5). 

ISO/IEC 8859-11:2001 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — 
Part 11: Latin/Thai alphabet 

ISO/IEC 8859-11 specifies a set of 183 coded graphic characters identified as Latin-Thai alphabet for 
at least the languages: Thai, English and Latin. Some of the characters in this set are combining char-
acters. 

ISO/IEC 8859-13:1998 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — 
Part 13: Latin alphabet No. 7 

ISO/IEC 8859-13 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 7 for 
at least the languages: Danish, English, Estonian, Finnish, German, Latin, Latvian, Lithuanian, Norwegi-
an, Polish, Slovene and Swedish. 

ISO/IEC 8859-14:1998 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — 
Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic) 

ISO/IEC 8859-14 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 8 
(Celtic) for at least the languages: Albanian, Basque, Breton, Catalan, Cornish, Danish, Dutch, English, 
French (with restrictions), Frisian, Galician, German, Greenlandic, Irish Gaelic (old and new orthograp-
hies), Italian, Latin, Luxemburgish, Manx Gaelic, Norwegian, Portuguese, Rhaeto-Romanic, Scottish 
Gaelic, Spanish, Swedish, and Welsh. 

ISO/IEC 8859-15:1999 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — 
Part 15: Latin alphabet No. 9 

ISO/IEC 8859-15 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 9 for 
at least the languages: Albanian, Basque, Breton, Catalan, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, 
Finnish, French, Frisian, Galician, German, Greenlandic, Icelandic, Irish Gaelic (new orthography), Itali-
an, Latin, Luxemburgish, Norwegian, Portuguese, Rhaeto-Romanic, Scottish Gaelic, Spanish, and Swe-
dish. 

ISO/IEC 8859-15 definierar samma 191 tecken för latinska alfabetet (eng. Latin alphabet no. 1) i spänn-
vidden 0x20-0x7E, och 0xA0-0xFF som ISO/IEC 8859-1 men med följande undantag 0xA4, 0xA6, 0xA8, 0xB4, 
0xB8, 0xBC, 0xBD, 0xBE blir €, Š, š, Ž, ž, Œ, œ, respektive Ÿ. 

ISO/IEC 8859-16:2001 Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — 
Part 16: Latin alphabet No. 10 

ISO/IEC 8859-16 specifies a set of 191 coded graphic characters identified as Latin alphabet No. 10 for 
at least the languages: Albanian, Croatian, English, Finnish, French, German, Hungarian, Irish Gaelic 
(new orthography), Italian, Latin, Polish, Romanian, and Slovenian. 
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ISO/IEC 9281 (PICTURE CODING METHODS) 

ISO/IEC 9281-1:1990 Information technology — Picture coding methods — Part 1: Identification 

ISO/IEC 9281-1 specifies the identification methods for coding of pictorial information in digital form. It 
does not specify the contents of the data field of a picture entity. For example, this field may also contain 
audio and, or animation data associated with the data specifying the picture(s). ISO/IEC 9281-1 also 
specifies a technique for switching between character-coded information and digital pictorial information, 
and between different picture coding methods. 

ISO/IEC 9281-1 serves as a basis for a number of standards. In combination with one or more of those, 
pictorial information in digital form, using one or more methods of coding, may be built up into a docu-
ment for visual comprehension. Graphic characters coded in accordance with other standards can also 
be combined with the picture information. The coded information from such a document may be proc-
essed, and transmitted by telecommunications systems. 

ISO/IEC 9281-2:1990 Information technology — Picture coding methods — Part 2: Procedure for 
registration 

ISO/IEC 9281-2 specifies the procedures to be followed by a Registration Authority in preparing, main-
taining and publishing a register of identifiers allocated to picture coding methods. The identifiers to 
which ISO/IEC 9281-2 refers are those described in ISO/IEC 9281-1. An identifier registered in accor-
dance with ISO/IEC 9281-2 serves as an identification of the picture coding method associated with it 
in the register. Apart from such identification, registration does not affect the status of the method con-
cerned. Thus, the registration procedure must be clearly distinguished from the standardization proc-
esses. 

ISO/IEC 9282 (CODED REPRESENTATION OF PICTURES) 

ISO/IEC 9282-1:1988 Information processing — Coded representation of pictures — Part 1: Encoding 
principles for picture representation in a 7-bit or 8-bit environment 

ISO 9282-1 defines 

– the coding principles to be used in interchanging pictures consisting of graphic images in a 7-bit or 
8-bit environment; 

– the data structures to be used to represent the primitives describing a picture; 

– the general datatypes which can be used as operands within a primitive. 

ISO 9282-1 does not deal with the presentation semantics of pictures. These are defined in the related 
international standards. It applies to the data streams containing data structured in accordance with 
picture coding methods defined in ISO 9281. 

ISO/IEC 9594 (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION DIRECTORY) 

ISO/IEC 9594-11:2020 Information technology — Open systems interconnection directory — Part 11: 
Protocol specifications for secure operations 
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ISO/IEC 9594-11: 

– Provides guidance on how to prepare new and old protocols for cryptographic algorithm migration, 
and defines auxiliary cryptographic algorithms to be used for migration purposes. 

– Specifies a general wrapper protocol that provides authentication, integrity and confidentiality thro-
ugh encryption protection for other protocols. This wrapper protocol includes a migration path for 
cryptographic algorithms allowing for smooth migration to stronger cryptographic algorithms as such 
requirements evolve. This will allow migration to quantum-safe cryptographic algorithms. Protected 
protocols can then be developed without taking security and cryptographic algorithms into conside-
ration. 

– Includes some protocols to be protected by the wrapper protocol primarily for support of PKI. Other 
specifications may also develop protocols designed to be protected by the wrapper protocol. 

ISO/IEC 9789 (ORGANIZATION AND REPRESENTATION OF DA-
TA ELEMENTS FOR DATA INTERCHANGE) 

ISO/IEC TR 9789:1994 Information technology — Guidelines for the organization and representation 
of data elements for data interchange — Coding methods and principles 

ISO/IEC TR 9789 provides general guidance on the manner on which data can be expressed by codes. 
Describes the objectives of coding, the characteristics, advantages and disadvantages of different cod-
ing methods, the features of codes and gives guidelines for the design of codes. Examples of applicati-
ons are ISO 9735:1988, ISO 8601:1988, ISO 3166:1993. 

ISO/IEC 9796 (DIGITAL SIGNATURE SCHEME GIVING MESSAGE 
RECOVERY) 

ISO/IEC 9796:1991 Information technology — Security techniques — Digital signature scheme giving 
message recovery 

Första delen av standarden har dragits tillbaka.202 Övriga två delar gäller fortfarande. ISO/IEC 9796 
specificerar mekanismer för digitala signaturer som återskapar meddelandet (eng. signature mechanism 
giving message recovery), vilket återskapar hela eller delar av meddelandet (ISO/IEC 14888-1). 

ISO/IEC 9796-2:2010 Information technology — Security techniques — Digital signature schemes 
giving message recovery — Part 2: Integer factorization based mechanisms 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 9796-2 specifies three digital signature schemes giving message recovery, two of which are 
deterministic (non-randomized) and one of which is randomized. The security of all three schemes is 
based on the difficulty of factorizing large numbers. All three schemes can provide either total or partial 
message recovery. 

                                                
202  Jämför D. Coppersmith, J.S. Coron, F. Grieu, S. Halevi, C. Jutla, D. Naccache, and J.P. Stern. 
 (Journal of Cryptology, 2008) Cryptanalysis of ISO/IEC 9796-1 (s. 2) ”… We describe both attacks in this paper 

… . Note that after the publication of these attacks, the ISO/IEC 9796-1 standard was withdrawn.”. 
 http://www.crypto-uni.lu/jscoron/publications/iso9796-1.pdf (20210207) 

http://www.crypto-uni.lu/jscoron/publications/iso9796-1.pdf
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ISO/IEC 9796-3:2006 Information technology — Security techniques — Digital signature schemes 
giving message recovery — Part 3: Discrete logarithm based mechanisms 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 9796-3 specifies digital signature mechanisms giving partial or total message recovery aiming 
at reducing storage and transmission overhead. 

ISO/IEC 9797 (MESSAGE AUTHENTICATION CODES) 

Förkortat på engelska som MAC (eng. Message Authentication Code) eller HMAC (eng. hash-based 
MAC, eller eng. keyed-hash MAC). 

ISO/IEC 9797-1:2011 Information technology — Security techniques — Message Authentication 
Codes (MACs) — Part 1: Mechanisms using a block cipher 

ISO/IEC 9797-1 specifies six MAC algorithms that use a secret key and an n-bit block cipher to calculate 
an m-bit MAC. It can be applied to the security services of any security architecture, process, or 
application. Key management mechanisms are not covered. 

ISO/IEC 9797-1 specifies object identifiers that can be used to identify each mechanism in accordance 
with ISO/IEC 8825-1. Numerical examples and a security analysis of each of the six specified algorithms 
are provided, and the relationship of ISO/IEC 9797-1 to previous standards is explained. 

ISO/IEC 9797-2:2021 Information security — Message authentication codes (MACs) — Part 2: 
Mechanisms using a dedicated hash-function 

ISO/IEC 9797-2 specifies MAC algorithms that use a secret key and a hash-function, or its round-
function or sponge function, to calculate an m-bit MAC. These mechanisms can be used as data integrity 
mechanisms to verify that data has not been altered in an unauthorized manner. 

NOTE A general framework for the provision of integrity services is specified in ISO/IEC 10181-6. 

ISO/IEC 9797-3:2011 Information technology — Security techniques — Message Authentication 
Codes (MACs) — Part 3: Mechanisms using a universal hash-function 

ISO/IEC 9797-3 specifies the following MAC algorithms that use a secret key and a universal hash-
function with an n-bit result to calculate an m-bit MAC based on the block ciphers specified in ISO/IEC 
18033-3 and the stream ciphers specified in ISO/IEC 18033-4: 

–     UMAC 

–     Badger 

–     Poly1305-AES 

–     GMAC 
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ISO/IEC 9798 (ENTITY AUTHENTICATION) 

ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology — Security techniques — Entity authentication — Part 1: 
General 

ISO/IEC 9798-1 specifies an authentication model and general requirements and constraints for entity 
authentication mechanisms which use security techniques. These mechanisms are used to corroborate 
that an entity is the one that is claimed. An entity to be authenticated proves its identity by showing its 
knowledge of a secret. The mechanisms are defined as exchanges of information between entities and, 
where required, exchanges with a trusted third party. The details of the mechanisms and the contents 
of the authentication exchanges are given in subsequent parts of ISO/IEC 9798. 

ISO/IEC 9798-2:2019 IT Security techniques — Entity authentication — Part 2: Mechanisms using 
authenticated encryption 

ISO/IEC 9798-2 specifies entity authentication mechanisms using authenticated encryption algorithms. 
Four of the mechanisms provide entity authentication between two entities where no trusted third party 
is involved; two of these are mechanisms to unilaterally authenticate one entity to another, while the 
other two are mechanisms for mutual authentication of two entities. The remaining mechanisms require 
an on-line trusted third party for the establishment of a common secret key. They also realize mutual or 
unilateral entity authentication. 

ISO/IEC 9798-3:2019 IT Security techniques — Entity authentication — Part 3: Mechanisms using 
digital signature techniques 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 9798-3 specifies entity authentication mechanisms using digital signatures based on asymmet-
ric techniques. A digital signature is used to verify the identity of an entity. ISO/IEC 9798-3 specifies ten 
mechanisms. The first five mechanisms do not involve an on-line trusted third party and the last five 
make use of on-line trusted third parties. In both of these two categories, two mechanisms achieve 
unilateral authentication and the remaining three achieve mutual authentication. 

ISO/IEC 9798-4:1999 Information technology — Security techniques — Entity authentication — Part 4: 
Mechanisms using a cryptographic check function 

ISO/IEC 9798-4 specifies entity authentication mechanisms using a cryptographic check function. Two 
mechanisms are concerned with the authentication of a single entity (unilateral authentication), while 
the remaining are mechanisms for mutual authentication of two entities. The mechanisms specified in 
ISO/IEC 9798-4 use time variant parameters such as time stamps, sequence numbers, or random num-
bers, to prevent valid authentication information from being accepted at a later time or more than once. 
If a time stamp or sequence number is used, one pass is needed for unilateral authentication, while two 
passes are needed to achieve mutual authentication. If a challenge and response method employing 
random numbers is used, two passes are needed for unilateral authentication, while three passes are 
required to achieve mutual authentication. Examples of cryptographic check functions are given in ISO/
IEC 9797. 

ISO/IEC 9798-5:2009 Information technology — Security techniques — Entity authentication — Part 5: 
Mechanisms using zero-knowledge techniques 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 9798-5 specifies entity authentication mechanisms using zero-knowledge techniques: 
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– mechanisms based on identities and providing unilateral authentication; 

– mechanisms based on integer factorization and providing unilateral authentication; 

– mechanisms based on discrete logarithms with respect to numbers that are either prime or compo-
site, and providing unilateral authentication; 

– mechanisms based on asymmetric encryption systems and providing either unilateral authenticati-
on, or mutual authentication; 

– mechanisms based on discrete logarithms on elliptic curves and providing unilateral authentication. 

These mechanisms are constructed using the principles of zero-knowledge techniques, but they are not 
necessarily zero-knowledge according to the strict definition for every choice of parameters. 

ISO/IEC 9798-6:2010 Information technology — Security techniques — Entity authentication — Part 6: 
Mechanisms using manual data transfer 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 9798-6 specifies eight entity authentication mechanisms based on manual data transfer bet-
ween authenticating devices. Four of these mechanisms are improved versions of mechanisms specifi-
ed in ISO/IEC 9798-6:2005 since they use less user input and achieve more security. Such mechanisms 
can be appropriate in a variety of circumstances where there is no need for an existing public key infra-
structure, shared secret keys, or passwords. One such application occurs in personal networks, where 
the owner of two personal devices capable of wireless communications wishes them to perform an entity 
authentication procedure as part of the process of preparing them for use in the network. These mec-
hanisms can also be used to support key management functions. ISO/IEC 9798-6 specifies mechanisms 
in which entity authentication is achieved by 

– manually transferring short data strings from one device to the other, or 

– manually comparing short data strings output by the two devices. 

In ISO/IEC 9798-6, the meaning of the term entity authentication is different from the meaning applied 
in other parts of ISO/IEC 9798. Instead of one device verifying that the other device has a claimed 
identity, and vice versa, both devices in possession of a user verify that they correctly share a data string 
with the other device at the time of execution of the mechanism. This data string could contain identifiers 
and, or public keys for one or both of the devices. 

ISO/IEC 10034 (GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF CON-
FORMITY CLAUSES IN PROGRAMMING LANGUAGE STANDAR-
DS) 

ISO/IEC TR 10034:1990 Guidelines for the preparation of conformity clauses in programming 
language standards 

ISO/IEC TR 10034 avser att främja att avsnitt om överensstämmelse införs i standarder för programme-
ringsspråk, och rekommenderar att standarder identifierar och preciserar de kriterier som måste upp-
fyllas för att kunna göra ett giltigt påstående om att en kompilator, tolk, översättare, eller program öve-
rensstämmer med standaren för programmeringsspråket. 
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ISO/IEC 10036 (REGISTERED GLYPH IDENTIFIERS) 

ISO/IEC TR 10036:2020 Information technology — Font information interchange — Registered glyph 
identifiers 

ISO/IEC TR 10036 provides the glyph identifiers and glyph images registered and published by the 
registration authority for ISO/IEC 10036:1996. In 2019 JTC 1/SC 34 decided to terminate the procedure 
for the registration of glyph identifiers. The purpose of ISO/IEC TR 10036 is to ensure the availability for 
archival purposes of glyph identifiers that have already been registered. 

ISO/IEC 10118 (HASH-FUNCTIONS) 

ISO/IEC 10118-1:2016 Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 1: 
General 

ISO/IEC 10118-1 specifies hash-functions and is therefore applicable to the provision of authentication, 
integrity and non-repudiation services. Hash-functions map strings of bits of variable, but usually upper 
bounded, length to fixed-length strings of bits, using a specified algorithm. They can be used for 

– reducing a message to a short imprint for input to a digital signature mechanism, and 

– committing the user to a given string of bits without revealing this string. 

NOTE The hash-functions specified in ISO/IEC 10118 do not involve the use of secret keys. However, 
these hash-functions may be used, in conjunction with secret keys, to build MAC (Message Authentica-
tion Code). A MAC provides data origin authentication as well as message integrity. Techniques for 

computing a MAC using a hash-function are specified in ISO/IEC 9797‑2. 

ISO/IEC 10118-1 contains definitions, symbols, abbreviations and requirements that are common to all 
the other parts of ISO/IEC 10118. The criteria used to select the algorithms specified in subsequent 
parts of ISO/IEC 10118 are defined in Annex B. 

ISO/IEC 10118-2:2010 Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 2: 
Hash-functions using an n-bit block cipher 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 10118-2 specifies hash-functions which make use of an n-bit block cipher algorithm. They are 
therefore suitable for an environment in which such an algorithm is already implemented. Block ciphers 
are specified in ISO/IEC 18033-3. Four hash-functions are specified. The first provides hash-codes of 
length less than or equal to n, where n is the block-length of the algorithm used. The second provides 
hash-codes of length less than or equal to 2n; the third provides hash-codes of length equal to 2n; the 
fourth provides hash-codes of length 3n. All four of the hash-functions specified in ISO/IEC 10118-2 
conform to the general model specified in ISO/IEC 10118-1. 

ISO/IEC 10118-3:2018 IT Security techniques — Hash-functions — Part 3: Dedicated hash-functions 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 10118-3 specifies dedicated hash-functions, that is, specially designed hash-functions. The 
hash-functions are based on the iterative use of a round-function. Distinct round-functions are specified, 
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giving rise to distinct dedicated hash-functions. The use of Dedicated Hash-Functions 1, 2 and 3 in new 
digital signature implementations is deprecated. 

NOTE As a result of their short hash-code length and, or cryptanalytic results, Dedicated Hash-Functio-
ns 1, 2 and 3 do not provide a sufficient level of collision resistance for future digital signature applicati-
ons and they are therefore, only usable for legacy applications. However, for applications where collision 

resistance is not required, such as in hash-functions as specified in ISO/IEC 9797‑2, or in key derivation 

functions specified in ISO/IEC 11770‑6, their use is not deprecated. 

Numerical examples for dedicated hash-functions specified in ISO/IEC 10118-3 are given in Annex B 
as additional information. For information purposes, SHA-3 extendable-output functions are specified in 
Annex C. 

ISO/IEC 10118-4:1998 Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 4: 
Hash-functions using modular arithmetic 

ISO/IEC 10118-4 specifies two hash-functions which make use of modular arithmetic. These hash-func-
tions, which are believed to be collision-resistant, compress messages of arbitrary but limited length to 
a hash-code whose length is determined by the length of the prime number used in the reduction-func-
tion defined in ISO/IEC 10118-4. Thus, the hash-code is easily scaled to the input length of any mechani-
sm, for example signature algorithm, identification scheme. The hash-functions MASH-1 and MASH-2 
(Modular Arithmetic Secure Hash) specified in ISO/IEC 10118-4 are particularly suitable for environmen-
ts in which implementations of modular arithmetic of sufficient length are already available. The two 
hash-functions differ only in the exponent used in the round-function. 

ISO/IEC 10176 (GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF PRO-
GRAMMING LANGUAGE STANDARDS) 

ISO/IEC TR 10176:2003 Information technology — Guidelines for the preparation of programming 
language standards 

ISO/IEC TR 10176 ger riktlinjer för framtagandet av en standard för ett programmeringsspråk som åt-
minstone omfattar bland annat konsekvent terminologi, konsekvent struktur, syntax och semantik, han-
tering av fel och undantag, beroenden av processor, definition överensstämmelse, stöd för internation-
ella språk, kulturella normer relaterade till funktionalitet, utökade teckenuppsättning för identifierare, an-
vändardokumentation. 

ISO/IEC 10182 (GUIDELINES FOR PROGRAMMING LANGUAGE 
BINDINGS) 

ISO/IEC TR 10182:2016 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — Guidelines for language bindings 

ISO/IEC TR 10182 is based on experience gained in the standardization of two major areas in informa-
tion processing. One area covers programming languages. The other area is composed of the services 
necessary to an application program to achieve a goal. The services are divided into coherent groups, 
each referred to as a system facility, that are accessed through a functional interface. The specification 
of a system facility, referred to as a functional specification, defines a collection of system functions, 
each of which carries out some well-defined service. 
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Since in principle there is no reason why a particular system facility should not be used by a program, 
regardless of the language in which is written, it is the practice of system facility specifiers to define an 
'abstract' functional interface that is language independent. In this way, the concepts in a particular 
system facility may be refined by experts in that area without regard for language peculiarities. An inter-
nally coherent view of a particular system facility is defined, relating the system functions to each other 
in a consistent way and relating the system functions to other layers within the system facility, including 
protocols for communication with other objects in the total system. 

However, if these two areas are standardized independently, it is not possible to guarantee that prog-
rams from one operating environment can be moved to another, even if the programs are written in a 
standard programming language and use only standard system facilities. A language binding of a sys-
tem facility to a programming language provides language syntax that maps the system facility's func-
tional interface. This allows a program written in the language to access the system functions constitu-
ting the system facility in a standard way. The purpose of a language binding is to achieve portability of 
a program that uses particular facilities in a particular language. Examples of system facilities that have 
had language bindings developed for them are GKS, NDL, and SQL. It is anticipated that further langu-
age binding development will be required. Some system facilities currently being standardized have no 
language bindings and additional system facilities will be standardized. There is a possibility of n × m 
language bindings, where n is the number of languages and m the number of system facilities. 

The scope of ISO/IEC TR 10182 is to classify language binding methods, reporting on particular instan-
ces in detail, and to produce suggested guidelines for future language binding standards. Note that the 
language bindings and the abstract facility interfaces must have a compatible run time representation, 
but the abstract facility does not necessarily have to be written in the host language. For example, if the 
application program is using a Pascal language binding and the corresponding facility is written in FORT-
RAN, there must be a compatible run time representation in that operating environment. How this comp-
atibility is achieved is outside the scope of these guidelines. This is generally a property of the operating 
environment defined by the implementer, and is reviewed briefly in ISO/IEC TR 10182. 

ISO/IEC 10367 (CODED GRAPHIC CHARACTER SETS) 

ISO/IEC 10367 definierar nivå 2-3 av ISO 4873 (Structure and rules for implementation of 8-bit code). 

ISO/IEC 7350:1991 Information technology — Registration of repertoires of graphic characters from 
ISO/IEC 10367 

ISO/IEC 7350 specifies the procedures to be followed in preparing, publishing, and maintaining a regi-
ster of graphic characters. Annex A (Advisory Group) forms an integral part of ISO/IEC 7350. Annex B 
(Forms for proposal) is for information only. 

ISO/IEC 10367:1991 Information technology — Standardized coded graphic character sets for use in 
8-bit codes 

ISO/IEC 10367 specifies a unique coded graphic character set for use as G0 set and a series of coded 
graphic character sets of up to 96 characters for use as the G1, G2 and G3 sets in versions of ISO/IEC 
4873. All sets specified are shown as elements of an 8-bit code. These sets are intended for use in data 
and text processing applications and may also be used for information interchange. They contain graphic 
characters used for general purpose applications in typical office environments. ISO/IEC 10367 does 
not specify the control functions to be allocated to the C0 and C1 sets of versions of ISO/IEC 4873. 
ISO/IEC 6429 specifies these control functions; the required control functions shall be selected from it 
depending on the application considered. 
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ISO/IEC 10967 (LANGUAGE INDEPENDENT INTEGER AND FLOAT-
ING POINT ARITHMETIC) 

ISO/IEC 10967-1:2012 Information technology — Language independent arithmetic — Part 1: Integer 
and floating point arithmetic 

ISO/IEC 10967-1 specifies properties of many of the integer and floating point datatypes available in a 
variety of programming languages in common use for mathematical and numerical applications. Its goal 
is to ensure that the properties of the arithmetic on a conforming datatype are made available to the 
programmer. 

ISO/IEC 10967-2:2001 Information technology — Language independent arithmetic — Part 2: 
Elementary numerical functions 

ISO/IEC 10967-2 defines the properties of numerical approximations for many of the real elementary 
numerical functions available in standard libraries for a variety of programming languages in common 
use for mathematical and numerical applications. An implementer may choose any combination of hard-
ware and software support to meet the specifications of ISO/IEC 10967-2. It is the computing environ-
ment, as seen by the programmer, user, that does or does not conform to the specifications. The term 
implementation in ISO/IEC 10967-2 denotes the total computing environment pertinent to this part, inclu-
ding hardware, language processors, subroutine libraries, exception handling facilities, other software, 
and documentation. 

ISO/IEC 10967-3:2006 Information technology — Language independent arithmetic — Part 3: 
Complex integer and floating point arithmetic and complex elementary numerical functions 

ISO/IEC 10967-3 is based on ISO/IEC 10967-2 and -1, as well as IEC 60559. ISO/IEC 10967-3 specifies 
the properties of complex and imaginary integer datatypes and floating point datatypes, basic operations 
on values of these datatypes as well as some numerical functions for which operand or result values 
are of imaginary or complex integer datatypes or imaginary or complex floating point datatypes construc-
ted from integer and floating point datatypes satisfying the requirements of ISO/IEC 10967-1. These 
operations and functions are available in a variety of programming languages in common use for mathe-
matical and numerical applications. The specification includes: 

– Basic imaginary integer and complex integer operations; 

– Non-transcendental imaginary floating point and Cartesian complex floating point operations; 

– Exponentiation, logarithm, radian trigonometric, and hyperbolic operations for imaginary floating po-
int and Cartesian complex floating point; 

– The results produced by an included floating point operation when one or more operand values 
include IEC 60559 special values; 

– Program-visible parameters that characterize certain aspects of the operations. 
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ISO/IEC 10995 (TEST METHOD FOR THE ESTIMATION OF THE 
ARCHIVAL LIFETIME OF OPTICAL MEDIA) 

ISO/IEC 10995:2011 Information technology — Digitally recorded media for information interchange 
and storage — Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media 

ISO/IEC 10995 specifies an accelerated aging test method for estimating the life expectancy for the 
retrievability of information stored on recordable or rewritable optical disks. This test includes details on 
the following formats: DVD-R/-RW/-RAM, +R/+RW. It can be applied to additional optical disk formats 
with the appropriate specification substitutions and can be updated in the future as required. 

ISO/IEC 11017 (FRAMEWORK FOR INTERNATIONALIZATION) 

ISO/IEC TR 11017:1998 Information technology — Framework for internationalization 

ISO/IEC TR 11017 presents the framework and recommended model for internationalization and identi-
fies the Services required for the internationalization of information technology. ISO/IEC TR 11017 

– discusses the requirements of internationalized Systems and their users, 

– suggests a concerted, unified approach to internationalization, and 

– recommends Services to fulfil the requirements, and lists the Standards related to the Services. 

ISO/IEC TR 11017 is intended to be a reference for future standards on the internationalization of infor-
mation technology, to act as a communication vehicle between those who provide standards and those 
who request them, and also to function as a basis for all future ISO/IEC JTC l/SC 22NVG 20 activities. 

NOTE 1 ISO/IEC TR 11017 does not propose any specific solutions for internationalization. Future stan-
dards are expected to provide the solutions, reflecting the directions in ISO/IEC TR 11017. 

NOTE 2 Internationalization Services consist of internationally generic Services and nationally specific 
information (data). ISO/IEC TR 11017 covers only the internationally generic Portion of Software, so it 
does not discuss: 

– preparation of internationalized information technology Systems for localization by a local User, 

– hardware-related issues or requirements, and 

– requirements related to System ergonomics. 

NOTE 3 The internationalization solutions and Services available in the mid-late 1980s are the technical 
basis for ISO/IEC TR 11017. 

ISO/IEC 11072 (COMPUTER GRAPHICS REFERENCE MODEL) 

ISO/IEC 11072:1992 Information technology — Computer graphics — Computer Graphics Reference 
Model 
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ISO/IEC 11072 defines a set of concepts and their inter-relationships which should be applicable to the 
complete range of future computer graphics standard. May be applied to verify and refine requirements 
for computer graphics; to identify needs for computer graphics standards and external interfaces; to 
develop models based on requirements for computer graphics; to define the architecture of new compu-
ter graphics standards; compare computer graphics standards. 

ISO/IEC 11404 (GENERAL-PURPOSE DATATYPES) 

ISO/IEC 11404:2007 Information technology — General-Purpose Datatypes (GPD) 

ISO/IEC 11404 specifies the nomenclature and shared semantics for a collection of datatypes commonly 
occurring in programming languages and software interfaces, referred to as GPD (General-Purpose 
Datatypes). It specifies both primitive datatypes, in the sense of being defined without reference to other 
datatypes (lat. ab initio), and non-primitive datatypes, in the sense of being wholly or partly defined in 
terms of other datatypes. The specification of datatypes in ISO/IEC 11404 is "general-purpose" in the 
sense that the datatypes specified are classes of datatype of which the actual datatypes used in prog-
ramming languages and other entities requiring the concept "datatype" are particular instances. These 
datatypes are general in nature; thus, they serve a wide variety of information processing applications. 
ISO/IEC 11404 expressly distinguishes three notions of datatype: 

– the conceptual, or abstract, notion of a datatype, which characterizes the datatype by its nominal 
values and properties; 

– the structural notion of a datatype, which characterizes the datatype as a conceptual organization 
of specific component datatypes with specific functionalities; 

– the implementation notion of a datatype, which characterizes the datatype by defining the rules for 
representation of the datatype in a given environment. 

ISO/IEC 11404 defines the abstract notions of many commonly used primitive and non-primitive data-
types which possess the structural notion of atomicity. It does not define all atomic datatypes; it defines 
only those which are common in programming languages and software interfaces. It defines structural 
notions for the specification of other non-primitive datatypes, and provides a means by which datatypes 
not defined herein can be defined structurally in terms of the GPDs defined herein. 

ISO/IEC 11404 defines a partial terminology for implementation notions of datatypes and provides for 
the use of this terminology in the definition of datatypes. The primary purpose of this terminology is to 
identify common implementation notions associated with datatypes and to distinguish them from con-
ceptual notions. 

ISO/IEC 11404 specifies the required elements of mappings between the GPDs and the datatypes of 
some other language. It does not specify the precise form of a mapping, but rather the required informa-
tion content of a mapping. 

ISO/IEC 11411 (REPRESENTATION FOR HUMAN COMMUNICA-
TION OF STATE TRANSITION OF SOFTWARE) 

ISO/IEC 11411:1995 Information technology — Representation for human communication of state 
transition of software 
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ISO/IEC 11411 defines diagrams and symbols for representing software functions and transitions and 
in improving human communication. Covers development, communication and review of software req-
uirement analysis and design. Effective in interactive software, data communication software and lan-
guage, command. 

ISO/IEC 11580 (FRAMEWORK FOR DESCRIBING USER INTER-
FACE OBJECTS, ACTIONS AND ATTRIBUTES) 

ISO/IEC TR 11580:2007 Information technology — Framework for describing user interface objects, 
actions and attributes 

ISO/IEC TR 11580 defines a format for describing user interface objects, actions and attributes. It pro-
vides a basis for standardizing the names and properties of user interface objects, actions and attributes 
across multiple applications and platforms. It contains guidance both on the standardization of user 
interface objects, actions and attributes and on the implementation of these objects, actions and attribu-
tes in any or all modalities. It is primarily intended for developers of standards, style guides and archi-
tectures involving user interface objects, actions and attributes. It also provides software developers 
with a range of functionalities to be considered in the design of objects, actions and attributes within 
user interfaces. 

ISO/IEC 11581 (ICON SYMBOLS AND FUNCTIONS) 

ISO/IEC 11581-1:2000 Information technology — User system interfaces and symbols — Icon 
symbols and functions — Part 1: Icons — General 

ISO/IEC 11581 applies to software products providing office applications such as document production, 
desktop publishing, finance, and planning that present their functions via a graphical user interface. It 
applies to software products for people who are familiar with office work but who are at present not 
necessarily familiar with computer-based applications. It is meant to be used by persons involved in the 
design, implementation, and evaluation of icons for graphical user interfaces to computer-based office 
applications, and by procurers of systems that employ such interfaces. ISO/IEC 11581-1 provides a 
framework for the development and design of icons and their application on screens capable of display-
ing graphics as well as text. It contains: 

– general requirements and recommendations for icons; 

– global variations to the graphical representations of icons. 

Other parts of ISO/IEC 11581 contain: 

– graphics of commonly used icons, and 

– descriptions of the functionality of the icons. 

ISO/IEC TR 11581-1:2011 Information technology — User interface icons — Part 1: Introduction to 
and overview of icon standards 

ISO/IEC TR 11581-1 introduces the ISO/IEC 11581 series and provides developers and other icon stan-
dards users with an overview of currently available and future anticipated icon standards. It 
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– describes the structure of parts that will be used to encompass all present and future icon standards, 
and 

– introduces currently existing icon standards, whether they are parts of ISO/IEC 11581 or they have 
their own separate numbers. 

ISO/IEC 11581-2:2000 Information technology — User system interfaces and symbols — Icon 
symbols and functions — Part 2: Object icons 

ISO/IEC 11581-2 only addresses object icons, which is a term used in ISO/IEC 11581 to describe icons 
that represent functions by association with an object and that can be moved and opened. Other types 
of icons are covered in other parts of ISO/IEC 11581. Annex A describes the information to be given 
when submitting new object icons for inclusion in this part of ISO/IEC 11581. 

ISO/IEC 11581-3:2000 Information technology — User system interfaces and symbols — Icon 
symbols and functions — Part 3: Pointer icons 

ISO/IEC 11581-3 addresses only pointer icons. Pointers are icons that are logically attached to a physi-
cal input device, and that the user manipulates to interact with other screen elements. ISO/IEC 11581-
3 describes user interaction with and appearance of pointer icons on the screen. It also specifies how 
pointer icons on a screen change appearance to give users feedback. 

ISO/IEC 11581-5:2004 Information technology — User system interfaces and symbols — Icon 
symbols and functions — Part 5: Tool icons 

ISO/IEC 11581 defines graphical symbols for use on a screen, which users can manipulate and interact 
with. They are part of a graphical interface that can facilitate the user's ability to learn, understand and 
remember functional elements of the system, and aid in the manipulation of these elements. Their 
purpose is to facilitate interaction between computer-based applications (software products) and users. 

ISO/IEC 11581-5 describes user interaction with and appearance of tool icons on the screen. These 
tool icons are a subset of the interactive icons that modify graphical or text elements of an application 
by association with real-life tool objects. These icons represent tool functions such as drawing, painting 
or modifying graphical elements. ISO/IEC 11581-5 contains requirements and recommendations for 21 
commonly used tool icons. It also specifies the relationship between tool and pointer icons. 

ISO/IEC 11581-6:1999 Information technology — User system interfaces and symbols — Icon 
symbols and functions — Part 6: Action icons 

ISO/IEC 11581 applies to icons that are shown on a screen, that users can manipulate and interact with, 
and that represent data or computer system functions. ISO/IEC 11581-6 addresses only action icons. 
Action icons represent actions by association with objects that prompt the user to recall the intended 
actions. ISO/IEC 11581-6 describes user interaction with and appearance of action icons on the screen. 

ISO/IEC 11581-10:2010 Information technology — User interface icons — Part 10: Framework and 
general guidance 

ISO/IEC 11581-10 recognizes that icons are more than just symbols used on computer screens. Icons 
are interaction objects used by computer interfaces to accomplish various purposes. Icons can be rende-
red in various forms, including graphics, gesture, audio, tactile, haptics, or any combination thereof. This 
versatility in rendition can provide greater accessibility to their underlying functionalities. 
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ISO/IEC 11581-10 provides guidance for developers and designers creating and, or using icons and 
provides a basis for the standardization of icons. It also provides a framework for creating future parts 
of ISO/IEC 11581 and for identifying icon-related information to be used in any accompanying icon 
registries. It is important that icons are viewed not only as individual renditions with their associated 
functionality, but also that the context in which they are used is considered. ISO/IEC 11581-10 gives 
requirements and recommendations for icons as they relate to other rendered elements, to sets of icons 
and to consistency among these symbols. 

ISO/IEC 11581-40:2011 Information technology — User interface icons — Part 40: Management of 
icon registration 

Icons are used in ICT products to facilitate interaction with their users. Icons can provide a language-
independent means of communicating information to the user. ISO/IEC 11581 recognizes that icons are 
more than just symbols used on computer screens. Icons are interaction objects used by computer 
interfaces to accomplish various purposes. Icons can be rendered in various forms, including using 
graphics, gesture, audio, tactile, haptics, or any combination thereof. This versatility in rendition can 
provide greater accessibility to their underlying functionalities. ISO/IEC 11581 provides a framework as 
a basis for organizing information related to the creation and use of user interface icons. 

ISO/IEC 11581-40 defines supplementary procedural information, requirements and criteria that apply 
to a collection of icon standards published as a web-accessible icon database. It is based on the second 
paragraph of Annex ST, Procedures for the development and maintenance of standards in database 
format of the ISO/IEC Directives - Supplement - Procedures specific to ISO. 

ISO/IEC TS 11581-41:2014 Information technology — User interface icons — Part 41: Data structure 
to be used by the ISO/IEC JTC 1/SC 35 icon database 

ISO/IEC TS 11581-41 provides guidance for developers and designers creating and, or using icons and 
provides a basis for the standardization of icons. It also provides a framework for creating future interna-
tional standards dealing with icons as parts of the ISO/IEC 11581 series and for identifying icon-related 
information to be used in any accompanying icon registries. It is intended to be used with ISO/IEC 
11581-40 to create a registry of icons. 

ISO/IEC 11889 (TRUSTED PLATFORM MODULE LIBRARY) 

ISO/IEC 11889-1:2015 Information technology — Trusted platform module library — Part 1: 
Architecture 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11889 specificerar kraven på arkitekturen, datastrukturen, kommandogränssnittet, och funktio-
naliteter av en betrodd plattformmodul, förkortat på engelska som TPM (eng. Trusted Platform Module). 
En välkonstruerad plattform som inkorporerar en TPM som uppfyller uppställda krav kan möjliggöra tillit 
i plattformen för fall som avser säkerhet och personlig integritet. ISO/IEC 11889-1 definierar bestånds-
delarna för arkitekturen av en TPM som är en anordning för att generellt möjliggöra tillit i datorbaserade 
plattformar. ISO/IEC 11889 omfattar inte plattformarna, men första delen av standarden ger viss vägled-
ning kring kraven på plattformar som ett led i att beskriva hur TPM möjliggör tillit på sådana plattformar. 

ISO/IEC 11889-1 ställer generella krav på TPM som omfattar begrepp som skyddet för personlig inte-
gritet, deras isolering och konfidentialitet. Första delen av standarden illustrerar TPM-metoder för säker-
het och personlig integritet i sammanhanget av en plattform som använder kryptografi. Det innefattar 
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definitioner av hur olika kryptografiska metoder är implementerade för en TPM, men inte en analys av 
eller vägledning om tillämpliga algoritmer för specifika användarfall.  

Det finns flera aktörer som påstår att en implementering av standarden medför användning av deras 
patent. 

ISO/IEC 11889-2:2015 Information technology — Trusted Platform Module Library — Part 2: 
Structures 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11889-2 definierar gränssnittet för att kommunicera med en TPM,  Dessa definitioner används 
för kommandogränssnittet i ISO/IEC 11889-3 och funktioner i ISO/IEC 11889-4. 

ISO/IEC 11889-3:2015 Information technology — Trusted Platform Module Library — Part 3: 
Commands 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11889-3 definierar kommandogränssnittet för TPM, vilket använder definitionerna i ISO/IEC 
11889-2, vilka tillsammans med ISO/IEC 11889-4 är tillräckliga för att fullständigt beskriva de nödvändi-
ga funktionaliteterna av en TPM. En implementering av funktionaliteterna överensstämmer med stand-
arden. Andra implementeringar av funktionaliteter kan även överensstämma med standaren om det 
uppfyller de generella beskrivningarna av funktioner i ISO/IEC 11889-3. 

ISO/IEC 11889-4:2015 Information technology — Trusted Platform Module Library — Part 4: 
Supporting Routines 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11889-4 innehåller kod i C som beskriver algoritmer och metoder för kommandogränssnittet i 
ISO/IEC 11889-3. Koden kompletterar ISO/IEC 11889-2 och ISO/IEC 11889-3 genom att ge en fullstän-
dig beskrivning av en TPM, innefattat det understödjande ramverket för den kod som utför kommandon. 
ISO/IEC 11889-3 och -4 definierar funktionaliteter av en TPM som överensstämmer med standaren, 
vilka kan implementeras med annan kod som ger liknande utfall av funktionaliteter i ISO/IEC 11889-3 
och kan överensstämma med standarden om funktionaliteterna motsvarar de generella beskrivningarna 
av funktioner i ISO/IEC 11889-3. 

ISO/IEC 12785 (LET CONTENT PACKAGING) 

ISO/IEC 12785-1:2009 Information technology — Learning, education, and training — Content 
packaging — Part 1: Information model 

ISO/IEC 12785-1 defines the data structures that can be used to exchange LET (Learning, Education, 
Training) content among systems that wish to import, export, aggregate, and disaggregate packages of 
LET content. It illustrates the conceptual structure of the Content Packaging Information Model and 
defines the structural relationships, data-type, value-space, and number of occurrences permitted for 
each kind of information object. 

ISO/IEC 12785-2:2011 Information technology — Learning, education, and training — Content 
packaging — Part 2: XML binding 

ISO/IEC 12785-2 specifies how to express the ISO/IEC 12785-1 information model in XML. 
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ISO/IEC TR 12785-3:2012 Information technology — Learning, education, and training — Content 
packaging — Part 3: Best practice and implementation guide 

ISO/IEC TR 12785-3 presents use cases and shows how they are satisfied by ISO/IEC 12785-1 which 
is derived from the IMS GLC (Instructional Management Systems Global Learning Consortium) Content 
Packaging version 1.2. 

ISO/IEC 13066 (INTEROPERABILITY WITH ASSISTIVE TECHNO-
LOGY) 

ISO/IEC 13066-1:2011 Information technology — Interoperability with assistive technology (AT) — 
Part 1: Requirements and recommendations for interoperability 

Interoperability involves the ability to use AT to add to or augment existing components of IT systems. 
Interoperability between AT and IT is best facilitated via the use of standardized, public interfaces for all 
IT components. ISO/IEC 13066-1 provides a basis for designing and evaluating interoperability between 
IT and AT. It formalizes the layered architecture of hardware-to-hardware, hardware-to-software, and 
software-to-software connections that have long been implicit in the IT definitions of ISO/IEC JTC 1. It 
also recognizes the central role that accessibility APIs play in aiding this interoperability. 

ISO/IEC 13066-1 identifies a variety of APIs that are described further in other parts of ISO/IEC 13066. 
These APIs can be used as frameworks to support IT-AT interoperability. ISO/IEC 13066-1 does not 
define or require specific technology, commands, APIs, or hardware interfaces. It defers to other existing 
standards and supports the development of new standards in these areas. 

ISO/IEC TR 13066-2:2016 Information technology — Interoperability with assistive technology (AT) — 
Part 2: Windows accessibility application programming interface (API) 

ISO/IEC TR 13066-2 specifies services provided in the Microsoft Windows platform to enable AT to 
interact with other software. One goal of ISO/IEC TR 13066-2 is to define a set of APIs for allowing 
software applications to enable accessible technologies on the Microsoft Windows platform. Another 
goal of ISO/IEC TR 13066-2 is to facilitate extensibility and interoperability by enabling implementations 
by multiple vendors on multiple platforms. ISO/IEC TR 13066-2 is applicable to the broad range of ergo-
nomics and how ergonomics applies to human interaction with software systems. 

ISO/IEC TR 13066-3:2012 Information technology — Interoperability with assistive technology (AT) — 
Part 3: IAccessible2 accessibility application programming interface (API) 

ISO/IEC TR 13066-3 provides an overview to the structure and terminology of the IAccessible2 accessi-
bility API. It provides: 

– a description of the overall architecture and terminology of the API; 

– further introductory explanations regarding the content and use of the API beyond those found in 
Annex A of ISO/IEC 13066-1; 

– an overview of the main properties, including of user interface elements, of how to get and set focus, 
and of communication mechanisms in the API; 

– a discussion of design considerations for the API, for example pointers to external sources of infor-
mation on accessibility guidance related to using the API; 
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– information on extending the API, and where this is appropriate; 

– an introduction to the programming interface of the API, including pointers to external sources of 
information. 

ISO/IEC TR 13066-3 provides this information as an introduction to the IAccessible2 API to assist: 

– IT system level developers who create custom controls and, or interface to them; 

– AT developers involved in programming "hardware to software" and "software to software" interacti-
ons. 

ISO/IEC TR 13066-4:2015 Information technology — Interoperability with assistive technology (AT) — 
Part 4: Linux/UNIX graphical environments accessibility API 

ISO/IEC TR 13066-4 provides an overview to the structure and terminology of the Linux, UNIX graphical 
environments accessibility API. It provides the same overview as ISO/IEC TR 13066-3 but as an intro-
duction to the Java API. 

ISO/IEC TR 13066-6:2014 Information technology — Interoperability with Assistive Technology (AT) 
— Part 6: Java accessibility application programming interface (API) 

ISO/IEC TR 13066-6 provides an overview to the structure and terminology of the Java accessibility 
API. It provides the same overview as ISO/IEC TR 13066-3, and 

– an introduction to the Java Access Bridge for Windows and the Java Access Bridge for GNOME. 

ISO/IEC TR 13066-6 provides this information as an introduction to the Java API to assist: 

– IT system level developers who create custom controls and, or interface to them; 

– AT developers involved in programming "hardware to software" and "software to software" interacti-
ons. 

ISO/IEC 13251 (COLLECTION OF GRAPHICAL SYMBOLS FOR OF-
FICE EQUIPMENT) 

 ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols 

ISO/IEC 13251:2019 Information technology — Collection of graphical symbols for office equipment 

ISO/IEC 13251 provides a collection of graphical symbols which are used typically on office equipment 
to aid in the user operation of, for example, personal computers, printers, telephones and copying machi-
nes. These graphical symbols are also used in other application areas if appropriate. 

NOTE The graphical symbols in ISO/IEC 13251 are collections of relevant graphical symbols standardi-
zed in IEC 60417 and ISO 7000. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 564 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO/IEC 13346 (VOLUME AND FILE STRUCTURE OF WRITE-ONCE 
AND REWRITABLE MEDIA USING NON-SEQUENTIAL RECORD-
ING) 

ISO/IEC 13346-1:1995 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 1: General 

ISO/IEC 13346-1 specifies references, definitions, notation and basic structures that apply to the other 
four parts. 

ISO/IEC 13346-2:1999 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 2: Volume and 
boot block recognition 

ISO/IEC 13346-2 specifies a format and associated system requirements for volume and boot block 
recognition by specifying: 

– volume recognition; 

– boot descriptors intended for use to bring a system to a known state; 

– levels of medium interchange; 

– requirements for the processes which are provided within information processing systems, to enable 
information to be interchanged between different systems; for this purpose, ISO/IEC 13346-2 speci-
fies the functions to be provided within systems which are intended to originate or receive media 
which conform to ISO/IEC 13346-2. 

ISO/IEC 13346-3:1999 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 3: Volume 
structure 

ISO/IEC 13346-3 specifies a format and associated system requirements for volume structure: 

– the attributes of a volume and the descriptors recorded on it; 

– the relationship among volumes of a volume set; 

– the attributes of a partition of a volume; 

– the attributes of a logical volume and the descriptors recorded on it; 

– the levels of medium interchange; 

– the requirements for the processes which are provided within information processing systems, to 
enable information to be interchanged between different systems; for this purpose, it specifies the 
functions to be provided within systems which are intended to originate or receive media which 
conform to ISO/IEC 13346-3. 
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ISO/IEC 13346-4:1999 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 4: File structure 

ISO/IEC 13346-4 specifies a format and associated system requirements for file structure: 

– the placement of files; 

– the attributes of the files; 

– the relationship among files of a logical volume; 

– the levels of medium interchange; 

– the requirements for the processes which are provided within information processing systems, to 
enable information to be interchanged between different systems; for this purpose, it specifies the 
functions to be provided within systems which are intended to originate or receive media which 
conform to ISO/IEC 13346-4. 

ISO/IEC 13346-5:1995 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 5: Record 
structure 

ISO/IEC 13346-5 specifies a format and associated system requirements for record structure for the 
interchange of information on media between users of information processing systems by specifying 
record structures, the attributes of the records of a file and requirements for the processes to enable 
information to be interchanged between different systems. 

ISO/IEC 13490 (VOLUME AND FILE STRUCTURE OF READ-ONLY 
AND WRITE-ONCE COMPACT DISK MEDIA) 

ISO/IEC 13490-1:1995 Information technology — Volume and file structure of read-only and write-
once compact disk media for information interchange — Part 1: General 

ISO/IEC 13490-1 specifies a format and associated system requirements for volume and boot block 
recognition, volume structure, file structure and record structure for the interchange of information bet-
ween users of information processing systems using CD-WO, hybrid CD-WO and CD-ROM disks. Gives 
references, definitions, notation and basic structures that apply to ISO/IEC 13490-2. 

ISO/IEC 13490-2:1995 Information technology — Volume and file structure of read-only and write-
once compact disk media for information interchange — Part 2: Volume and file structure 

ISO/IEC 13490-2 specifies a format and associated system requirements for volume and file structure 
for the interchange of information between users of information processing systems using CD-WO, hyb-
rid CD-WO and CD-ROM disks by specifying the attributes of a volume, the relationship among volumes, 
the attributes of a partition of a volume, the placement of files, the attributes of the files, the relationship 
among files and file sets, levels of medium interchange and requirements for the processes. 
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ISO/IEC 13886 (LANGUAGE-INDEPENDENT PROCEDURE CAL-
LING) 

ISO/IEC 13886:1996 Information technology — Language-Independent Procedure Calling (LIPC) 

ISO/IEC 13886 specifies a model for procedure calls, and a reference syntax for mapping to and from 
the model. The syntax is referred to as the Interface Definition Notation. The model includes procedure 
invocation, parameter passing, completion status and environmental issues. 

ISO/IEC 13888 (NON-REPUDIATION) 

 EDIFACT 

 OSI 

ISO/IEC 13888-1:2020 Information technology — Security techniques — Non-repudiation — Part 1: 
General 

ISO/IEC 13888-1 specificerar mekanismer för oavvislighet med kryptografiska tekniska metoder, vilka 
utgör en generell modell för övriga delar av standarden och tillsamman omfattar mekanismer för att 
framställa, överföra, förvara, hämta, och verifiera bevis. Utanför standarden hamnar tvistelösning. 

ISO/IEC 13888-2:2010 Information technology — Security techniques — Non-repudiation — Part 2: 
Mechanisms using symmetric techniques 

The goal of the non-repudiation service is to generate, collect, maintain, make available and validate 
evidence concerning a claimed event or action in order to resolve disputes about the occurrence or non-
occurrence of the event or action. ISO/IEC 13888-2 provides descriptions of generic structures that can 
be used for non-repudiation services, and of some specific communication-related mechanisms which 
can be used to provide NRO (Non-Repudiation of Origin) and NRD (Non-Repudiation of Delivery). Other 
non-repudiation services can be built using the generic structures described in ISO/IEC 13888-2 in order 
to meet the requirements defined by the security policy. 

ISO/IEC 13888-2 relies on the existence of a TTP (Trusted Third Party) to prevent fraudulent repudiation 
or accusation. Usually, an online TTP is needed. Non-repudiation can only be provided within the context 
of a clearly defined security policy for a particular application and its legal environment. Non-repudiation 
policies are defined in ISO/IEC 10181-4. 

ISO/IEC 13888-3:2020 Information technology — Security techniques — Non-repudiation — Part 3: 
Mechanisms using asymmetric techniques 

ISO/IEC 13888-3 specifies mechanisms for the provision of specific, communication-related, non-repu-
diation services using asymmetric cryptographic techniques. 

ISO/IEC 14143 (SOFTWARE FUNCTIONAL SIZE MEASUREMENT) 

ISO/IEC 14143-1:2007 Information technology — Software measurement — Functional size 
measurement — Part 1: Definition of concepts 
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ISO/IEC 14143-1 defines the concepts of FSM (Functional Size Measurement). The concepts of FSM 
are designed to overcome the limitations of earlier methods of sizing software by shifting the focus away 
from measuring how the software is implemented to measuring size in terms of the functions required 
by the user. 

ISO/IEC 14143-2:2011 Information technology — Software measurement — Functional size 
measurement — Part 2: Conformity evaluation of software size measurement methods to ISO/IEC 
14143-1 

ISO/IEC 14143-2 

– establishes a framework for the conformity evaluation of a Candidate FSM (Functional Size Measur-
ement) Method against the provisions of ISO/IEC 14143-1; 

– describes a process for conformity evaluation of whether a Candidate FSM Method meets the type 
requirements of ISO/IEC 14143-1 such that it is an actual FSM method, that is, they are of the same 
type; 

– describes the requirements for performing a conformity evaluation in order to ensure repeatability 
of the conformity evaluation process, as well as consistency of decisions on conformity and the final 
result; 

– aims to ensure that the output from the conformity evaluation process is objective, impartial, consis-
tent, repeatable, complete and auditable; 

– provides informative guidelines for determining the competence of the conformity evaluation teams; 

– provides an example checklist to assist in the conformity evaluation of a Candidate FSM Method; 

– provides an example template for the conformity evaluation report. 

ISO/IEC TR 14143-3:2003 Information technology — Software measurement — Functional size 
measurement — Part 3: Verification of functional size measurement methods 

ISO/IEC TR 14143-3 establishes a framework for verifying the statements of an FSM (Functional Size 
Measurement) Method and, or for conducting tests requested by the verification sponsor, relative to the 
following performance properties: 

– repeatability and reproducibility; 

– accuracy; 

– convertibility; 

– discrimination threshold; 

– applicability to Functional Domains. 

NOTE Statements and test requests relative to other performance properties are outside the scope of 
ISO/IEC TR 14143-3. 
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ISO/IEC TR 14143-3 aims to ensure that the output from the verification is objective, impartial, consistent 
and repeatable. The verification report, produced as a result of applying ISO/IEC TR 14143-3, enables 
the prospective user to select the FSM Method which best meets their needs. 

ISO/IEC TR 14143-4:2002 Information technology — Software measurement — Functional size 
measurement — Part 4: Reference model 

ISO/IEC 14143-4 defines the reference model to be used when verifying a FSM (Functional Size Measu-
rement) method. The reference model consists of two components: 

– a classification framework of RUR (Reference User Requirements) that can be sized using an FSM 
Method, including examples of such RUR as well as references to further publications of UR (User 
Requirements) which can be used for RUR; 

– guidance on selecting Reference FSM Methods, against which an FSM Method can be compared. 

The reference model is an input to the evaluation process of an FSM Method. ISO/IEC 14143-4 does 
not cover the formulation and execution of evaluation tests and the interpretation of their results. The 
RUR and additional references contained in ISO/IEC 14143-4 only represent examples of UR in some 
domains and situations. Additional RUR and RUR for domains and situations not covered by Annex A, 
B, or C may be generated with the assistance of the framework described in ISO/IEC 14143-4. The 
requirements for Reference FSM Methods may assist in selecting Reference FSM Methods. 

ISO/IEC TR 14143-5:2004 Information technology — Software measurement — Functional size 
measurement — Part 5: Determination of functional domains for use with functional size 
measurement 

ISO/IEC TR 14143-5 describes the characteristics of Functional Domains and the procedures by which 
characteristics of FUR (Functional User Requirements) can be used to determine Functional Domains. 
Two example methods for implementing these principles are provided in the annexes. Either of the 
methods may be used directly, or by using Functional Domains defined locally by: 

– FSM Method to determine if a particular FSM Method is applicable to the Functional Domain(s) 
represented by their specific FUR; 

– Describing, for a given set of FUR, the Functional Domain to which the FUR belong; 

– FSM Method owners and designers describing the Functional Domain(s) to which the FSM Method 
can be applied as outlined in ISO/IEC 14143-1. 

ISO/IEC 14143-6:2012 Information technology — Software measurement — Functional size 
measurement — Part 6: Guide for use of ISO/IEC 14143 series and related International Standards 

ISO/IEC 14143-6 provides a summary of the FSM (Functional Size Measurement) related standards 
and the relationship between 

– the ISO/IEC 14143 series FSM framework standards that provide the definitions and concepts of 
FSM and conformance and verification of FSMMs (Functional Size Measurement Methods), and 

– the ISO/IEC standard FSMMs, that is, ISO/IEC 19761 (COSMIC), ISO/IEC 20926 (IFPUG), ISO/IEC 
20968 (Mk II), ISO/IEC 24570 (NESMA), and ISO/IEC 29881 (FiSMA). 
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An FSMM is a software sizing method that conforms to the mandatory requirements of ISO/IEC 14143-
1. ISO/IEC 14143-6 also provides a process to assist users to select an FSMM that meets their require-
ments. It also gives guidance on how to use FS (Functional Size). FSMMs include, but are not limited 
to, ISO/IEC 19761, ISO/IEC 20926, ISO/IEC 20968, ISO/IEC 24570, and ISO/IEC 29881 as well. Re-
commending a specific FSMM is outside the scope of ISO/IEC 14143-6. 

ISO/IEC 14369 (GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF LANG-
UAGE-INDEPENDENT SERVICE SPECIFICATIONS) 

ISO/IEC TR 14369:2018 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — Guidelines for the preparation of language-independent service 
specifications (LISS) 

ISO/IEC TR 14369 provides guidelines to those concerned with developing specifications of IT services 
and their interfaces intended for use by clients of the services, in particular by external applications that 
do not necessarily all share the environment and assumptions of one particular programming language. 
The guidelines do not directly or fully cover all aspects of service or interface specifications, but they do 
cover those aspects required to achieve language independence, that is required to make a specification 
neutral with respect to the language environment from which the service is invoked. The guidelines are 
primarily concerned with the interface between the service and the external applications making use of 
the service, including the special case where the service itself is already specified in a language-depen-
dent way but needs to be invoked from environments of other languages. Language bindings, already 
addressed by ISO/IEC TR 10182, are dealt with by providing advice on how to use the two documents 
together. 

ISO/IEC TR 14369 provides technical guidelines, rather than organizational or administrative guidelines 
for the management of the development process, though in some cases the technical guidelines can 
have organizational or administrative implications. 

ISO/IEC 14516 (TRUSTED THIRD PARTY SERVICES) 

ISO/IEC TR 14516:2002 Information technology — Security techniques — Guidelines for the use and 
management of Trusted Third Party services 

Associated with the provision and operation of a TTP (Trusted Third Party) are a number of security-
related issues for which general guidance is necessary to assist for example business entities, develo-
pers and providers of systems and services. This includes guidance on issues regarding the roles, posi-
tions and relationships of TTPs and the entities using TTP services, the generic security requirements, 
who should provide what type of security, what the possible security solutions are, and the operational 
use and management of TTP service security. 

ISO/IEC TR 14516 provides guidance for the use and management of TTPs, a clear definition of the 
basic duties and services provided, their description and their purpose, and the roles and liabilities of 
TTPs and entities using their services. It is intended primarily for system managers, developers, TTP 
operators and enterprise users to select those TTP services needed for particular requirements, their 
subsequent management, use and operational deployment, and the establishment of a Security Policy 
within a TTP. It is not intended to be used as a basis for a formal assessment of a TTP or a comparison 
of TTPs. It identifies different major categories of TTP services including: time stamping, non-repudia-
tion, key management, certificate management, and electronic notary public. Each of these major cate-
gories consists of several services which logically belong together. 
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ITU X.842 (10/00) Information technology - Security techniques - Guidelines for the use and 
management of trusted third party services 

ITU X.842 är ekvivalent med ISO/IEC 14516. 

ISO/IEC 14598 (PRODUCT EVALUATION) 

ISO/IEC 14598-6:2001 Software engineering — Product evaluation — Part 6: Documentation of 
evaluation modules 

ISO/IEC 14598-6 definierar strukturen och innehållet av en dokumentation för att beskriva en utvärde-
ringsmodul (eng. Evaluation Module). Utvärderingsmoduler är avsedda att användas inom samman-
hanget av ISO/IEC 9126 och ISO/IEC 25040. Målgruppen för ISO/IEC 14598-6 är experter inom utvärd-
eringsteknologi som prövningslaboratorier, forskningsinstitut och andra som tar fram nya utvärderings-
moduler. Medan ISO/IEC 14598-2 (eng. Software engineering — Product evaluation — Part 2: Planning 
and management) drogs tillbaka, ersatte ISO/IEC 25040 övriga delar av ISO/IEC 14598: 

– ISO/IEC 14598-1 Information technology — Software product evaluation — Part 1: General over-
view 

– ISO/IEC 14598-3:2000 Software engineering — Product evaluation — Part 3: Process for develop-
ers 

– ISO/IEC 14598-4:1999 Software engineering — Product evaluation — Part 4: Process for acquirers 

– ISO/IEC 14598-5:1998 Information technology — Software product evaluation — Part 5: Process 
for evaluators 

ISO/IEC 14764 (SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES) 

ISO/IEC 14764:2006 Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance 

ISO/IEC 14764 describes in greater detail management of the Maintenance Process described in ISO/
IEC 12207, including amendments. It also establishes definitions for the various types of maintenance. 
ISO/IEC 14764 provides guidance that applies to planning, execution and control, review and evaluation, 
and closure of the Maintenance Process. The scope of ISO/IEC 14764 includes maintenance for multiple 
software products with the same maintenance resources. "Maintenance" in ISO/IEC 14764 means soft-
ware maintenance unless otherwise stated. 

ISO/IEC 14764 provides the framework within which generic and specific software maintenance plans 
may be executed, evaluated, and tailored to the maintenance scope and magnitude of given software 
products. It provides the framework, precise terminology and processes to allow the consistent applica-
tion of technology to software maintenance; tools, techniques and methods. 

ISO/IEC 14764 provides guidance for the maintenance of software. The basis for the Maintenance Pro-
cess and its activities comes from the definitions of ISO/IEC 12207 that defines the activities and tasks 
of software maintenance, and provides maintenance planning requirements. It does not address the 
operation of software and the operational functions, for example, backup, recovery and system admini-
stration, which are normally performed by those who operate the software. ISO/IEC 14764 is written 
primarily for maintainers of software and additionally for those responsible for development and quality 
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assurance. It may also be used by acquirers and users of systems containing software who may provide 
inputs to the maintenance plan. 

ISO/IEC 14888 (DIGITAL SIGNATURES WITH APPENDIX) 

ISO/IEC 14888-1:2008 Information technology — Security techniques — Digital signatures with 
appendix — Part 1: General 

ISO/IEC 14888 specificerar flera mekanismer för digitala signaturer med bilagor (eng. signature mech-
anism with appendix) med arbiträr längd. Med bilaga avses det digitalt signerade innehållet. Mekanism-
erna blir aktuella i fall där det digitalt signerade innehållet behövs för validering; en hashfunktion används 
för beräkningen av bilagan. ISO/IEC 14888-1 innehåller dels generella principer och krav för digitala 
signaturer med bilagor, dels definitioner och symboler som gäller för alla delarna av standarden. 

ISO/IEC 14888-2:2008 Information technology — Security techniques — Digital signatures with 
appendix — Part 2: Integer factorization based mechanisms 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 14888-2 specificerar digitala signaturer med bilagor vars säkerhet är baserade på svårigheten 
med att faktorisera använda modulo. Namnet på standarden har ändrats från första utgåvan identitets-
baserade mekanismer (eng. Identity-based mechanisms) till andra utgåvan heltalsfaktoriseringsbasera-
de mekanismer (eng. Integer factorization based mechanisms). 

ISO/IEC 14888-3:2018 IT Security techniques — Digital signatures with appendix — Part 3: Discrete 
logarithm based mechanisms 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 14888-3 specificerar digitala signaturer med bilagor vars säkerhet är baserade på problemet 
med diskreta logaritmer. 

ISO/IEC 14957 (NOTATION OF THE FORMAT) 

ISO/IEC 14957:2010 Information technology — Representation of data element values — Notation of 
the format 

ISO/IEC 14957 specifies the notation to be used for stating the format, that is the character classes, 
used in the representation of data elements and the length of these representations. It also specifies 
additional notations relative to the representation of numerical figures. For example, this formatting tech-
nique might be used as part of the metadata for data elements. The scope of ISO/IEC 14957 is limited 
to graphic characters, such as digits, letters and special characters. The scope is limited to the basic 
datatypes of characters, character strings, integers, reals, and pointers. 

ISO/IEC 15285 (AN OPERATIONAL MODEL FOR CHARACTERS 
AND GLYPHS) 

ISO/IEC TR 15285:1998 Information technology — An operational model for characters and glyphs 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 572 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

The purpose of ISO/IEC 15285 is to provide a general framework for discussing characters and glyphs. 
The framework is applicable to a variety of coded character sets and glyph-identification schemes. For 
illustration, it uses examples from characters coded in ISO/IEC 10646 and glyphs registered according 
to ISO/IEC 10036. ISO/IEC 15285: 

– differentiates between coded characters and registered glyphs; 

– identifies the domain of use of coded characters and glyph identifiers; 

– provides a conceptual framework for the formatting and presentation of coded character data using 
glyph identifiers and glyph representations. 

ISO/IEC 15285 describes idealized principles that were not completely followed in coding characters for 
ISO/IEC 10646 and in registering glyphs according to ISO/IEC 10036. The fact that ISO/IEC 10646, 
ISO/IEC 10036, and other standards do not completely follow the principles in the model does not inva-
lidate the model and does not diminish the utility of having the model. 

ISO/IEC 15415 (TWO-DIMENSIONAL BAR CODE SYMBOL PRINT 
QUALITY TEST) 

ISO/IEC 15415:2011 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Bar code symbol print quality test specification — Two-dimensional symbols 

ISO/IEC 15415: 

– specifies two methodologies for the measurement of specific attributes of two-dimensional bar code 
symbols, one of these being applicable to multi-row bar code symbologies and the other to two-
dimensional matrix symbologies; 

– defines methods for evaluating and grading these measurements and deriving an overall assess-
ment of symbol quality; 

– gives information on possible causes of deviation from optimum grades to assist users in taking 
appropriate corrective action. 

ISO/IEC 15415 applies to those two-dimensional symbologies for which a reference decode algorithm 
has been defined, but its methodologies can be applied partially or wholly to other similar symbologies. 
While ISO/IEC 15415 can be applied to direct part marks, it is possible that better correlation between 
measurement results and scanning performance will be obtained with ISO/IEC TR 29158 in combination 
with ISO/IEC 15415. 

ISO/IEC 15416 (LINEAR BAR CODE PRINT QUALITY TEST) 

ISO/IEC 15416:2016 Automatic identification and data capture techniques — Bar code print quality 
test specification — Linear symbols 

ISO/IEC 15416: 

– specifies the methodology for the measurement of specific attributes of bar code symbols; 
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– defines a method for evaluating these measurements and deriving an overall assessment of symbol 
quality; 

– provides information on possible causes of deviation from optimum grades to assist users in taking 
appropriate corrective action. 

ISO/IEC 15416 applies to those symbologies for which a reference decode algorithm has been defined, 
and which are intended to be read using linear scanning methods, but its methodology can be applied 
partially or wholly to other symbologies. 

ISO/IEC 15434 (SYNTAX FOR HIGH-CAPACITY ADC MEDIA) 

ISO/IEC 15434:2019 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Syntax for high-capacity ADC media 

ISO/IEC 15434 specifies a transfer structure, syntax, and coding of messages and data formats when 
using high-capacity ADC media between trading partners, specifically between suppliers and recipients, 
and where applicable, in support of carrier applications, such as bills of lading, and carrier sortation and 
tracking. The data encoded according to ISO/IEC 15434 include: 

– data which can be used in the shipping, receiving and inventory of transport units; 

– data which can be contained within supporting documentation, in paper or electronic form, related 
to unit loads or transport packages; 

– data which can be used in the sortation and tracking of transport units. 

ISO/IEC 15434 describes the ISO/IEC 646 characters used for automatic data capture; it is not the 
controlling specification for data structures referenced in ISO/IEC 15434, for example, CII. ISO/IEC 
15434 does not supersede or replace any applicable safety or other marking or labelling requirements. 
It is intended to be applied in addition to any other mandated labelling requirements. 

ISO/IEC 15945 (TTP SERVICES TO SUPPORT THE APPLICATION 
OF DIGITAL SIGNATURES) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15945:2002 Information technology — Security techniques — Specification of TTP services 
to support the application of digital signatures 

ISO/IEC 15945 är ekvivalent med ITU-T Rekommendation X.843, vilka 

– definierar sådana tjänster från pålitliga tredje parter, förkortat på engelska som TTP (eng. Trusted 
Third Party), som är nödvändiga för att tillämpa digitala signaturer för oavvislighet av framställningen 
av dokument, 

– definierar gränssnitt och protokoll för att möjliggöra interoperabilitet mellan aktörer som tillhandhåller 
TTP tjänster, 
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– fokuserar på implementering och interoperabilitet, specifikationer för tjänster, och tekniska krav, 

– men beskriver inte förvaltningen av TTP, och andra frågor om organisation, operation, eller perso-
nal, vilket omfattas av ISO/IEC TR 14516 och motsvarande ITU-T Rekommendation X.842. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.843 (10/00) Information technology – Security techniques – Specification of 
TTP services to support the application of digital signatures 

ITU C.843 är ekvivalent med ISO/IEC 15945. 

ISO/IEC 16022 (DATA MATRIX BAR CODE SYMBOLOGY) 

ISO/IEC 16022:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Data Matrix bar code symbology specification 

ISO/IEC 16022 defines the requirements for the symbology known as Data Matrix. It specifies the Data 
Matrix symbology characteristics, data character encodation, symbol formats, dimensions and print qua-
lity requirements, error correction rules, decoding algorithm, and user-selectable application paramete-
rs. It applies to all Data Matrix symbols produced by any printing or marking technology. Data Matrix is 
a two-dimensional matrix symbology which is made up of nominally square modules arranged within a 
perimeter finder pattern. Though primarily shown and described in ISO/IEC 16022 as a dark symbol on 
light background, Data Matrix symbols can also be printed to appear as light on dark. 

ISO/IEC 16390 (INTERLEAVED 2 OF 5 BAR CODE SYMBOLOGY) 

ISO/IEC 16390:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Interleaved 2 of 5 bar code symbology specification 

ISO/IEC 16390 specifies the requirements for the bar code symbology known as Interleaved 2 of 5; it 
specifies Interleaved 2 of 5 symbology characteristics, data character encodation, dimensions, toleran-
ces, decoding algorithms and parameters to be defined by applications. It specifies the Symbology Iden-
tifier prefix strings for Interleaved 2 of 5 symbols. 

ISO/IEC 16500 (GENERIC DIGITAL AUDIO-VISUAL SYSTEMS) 

ISO/IEC 16500-1:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 1: 
System reference models and scenarios 

ISO/IEC 16500-1 describes ASRM (Abstract System Reference Model) at the highest level first and then 
creates a specific instance of this abstract model to define DSRM (DAVIC System Reference Model). 
The ASRM and DSRM are not intended to indicate preferred implementations of the DAVIC System; 
but are to be used as a tool to guide the definition of DAVIC specifications. Additionally, as DAVIC 
specifications are issued, the reference models can be used to aid the development and implementation 
of DAVIC-compliant systems and products. 
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ISO/IEC 16500-2:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 2: 
System dynamics, scenarios and protocol requirements 

The purpose of ISO/IEC 16500-2 is to specify normative protocols and associated dynamic system be-
havior, including session and connection manipulation, configuration and download, for an ISO/IEC 
16500 system. The emphasis is on 

– the significant dynamic system entities, for example, session control, call, connection control, 

– the behavior of these entities, for example, information flows, entity actions, parameters passed), 
and  

– the allowable physical placement(s) of these entities in a DAVIC system that is, physical instances. 

ISO/IEC 16500-2 complements the static systems reference model described in ISO/IEC 16500-1, spec-
ifying normative dynamic behavior as well as specifying the protocol(s) required to realize this behavior. 
The protocols themselves are specified primarily through the use of "Protocol Network Architecture" 
diagrams which visually illustrate, for each of the defined physical instances and application scenarios, 
the various protocol stacks which are to be used. Detailed specification of the individual protocol tools 
themselves is provided in ISO/IEC 16500-5 (mid- and higher layers) and ISO/IEC 16500-4 (lower layers) 
of this specification, for example, the detailed protocol messages used to realize the DAVIC dynamic 
flow behavior. This results in instance specifications made up of building blocks from the DAVIC tool set 
organized in a manner describing a system which performs DAVIC functions. 

ISO/IEC 16500-3:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 3: 
Contours: Technology domain 

ISO/IEC 16500-3 describes the system functions and DAVIC tools relevant to the Contours defined in 
ISO/IEC TR 16500-1. A goal of ISO/IEC 16500-3 is to guide implementers to those parts of ISO/IEC 
16500 which are relevant for the implementation of the systems in each Contour and to show the relation 
between the various tools. Another goal of ISO/IEC 16500-3 is to state which specific DAVIC tools have 
to be implemented to realize interoperable system components. As the underlying trade-off between 
system component cost and service revenue may vary considerably, for example, by geographical loca-
tion and time, this trade-off is deemed to be outside of the scope of DAVIC and hence a more detailed 
"micro profiling" of the tool set needs to be agreed upon between the various parties involved with the 
realization of a system. An STB (Set Top Box) that is fully interoperable with, for example, Enhanced 
Broadcast Services within a certain geographical area, can be designed by implementing all defined 
DAVIC tools used by the Enhanced Broadcast Services in that area. 

In order to assist the above mentioned micro-profiling activity the DAVIC tools relevant to a specific 
Contour have been structured in the following way. A collection of DAVIC tools which together realize a 
complete system function are grouped together, for example, the reliable transmission of synchronized 
multimedia information. The group is identified as "system function". For each of these groups an overall 
informative description is given and a table listing in detail the included DAVIC tools. For the tools depen-
dencies are indicated if applicable. The functional requirements derived from the User & Market Domain 
of a contour are fully mapped to the above list of system functions. 

ISO/IEC 16500-4:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 4: 
Lower-layer protocols and physical interfaces 

ISO/IEC 16500-4 provides a toolbox consisting of lower layer protocols and physical interfaces. Each 
tool is applicable at one or more of the reference points within the delivery system. The physical delivery 
media that have been identified for ISO/IEC 16500-4 are copper pairs, coaxial cable, microwave, fiber 
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and satellite. Removable information carrying physical media are not covered, for example, optical discs 
and tapes. The tools listed address the three parts of the delivery system, namely, the core network, the 
access network and the access-network-independent interface to the STU (Set Top Unit). Tools are also 
identified for the STU data-port interface and for a SPS (Service Provider System) internal network and 
an SPS-SPS core network. 

Clause 6 specifies in detail the tools provided to digitize the physical media in the core network. In the 
case of a broadband core network, all these tools support high speed ATM transport. Clause 7 specifies 
in detail the tools provided to digitize the physical media in the access network, that is, copper pairs, 
coax, satellite, microwave, fiber. All these tools support high speed MPEG-2-TS transport and, or high 
speed ATM transport. Clause 8 concerns the access-network-independent interface to the STU and 
provides a detailed specification of the physical interfaces between the NIU (Network Interface Unit) and 
the STU. This physical interface can be internal or external to the STB (Set Top Box) and is independent 
from the physical interface used in the access network. It supports the transport of MPEG-2-TS and 
ATM between NIU and STU. Clause 9 concerns the STU data-port interface and specifies the physical 
interfaces used to connect an STB to various peripheral devices. It defines normative STU multimedia 
data-port tools and interfaces and also includes informative specifications for both PC and parallel data-
ports. These interfaces support the transport of MPEG-2-TS or IP. Clause 10 defines the physical inter-
faces for interconnections between cascaded SPS entities with or without an intervening core network 
and the physical interfaces for networks used to connect various hosts within an SPS. 

ISO/IEC 16500-5:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 5: High 
and mid-layer protocols 

ISO/IEC 16500-5 covers the high and mid layer protocols for DAVIC systems. It defines a set of protocol 
components which are referenced by ISO/IEC 16500-2, that is "tools". In particular, ISO/IEC 16500-5 
describes the protocol stacks required for the support of the DAVIC flows, that is, S1 through S5. The 
specific DAVIC options for each of the protocols are specified as well as the different optional protocols 
stacks applicable. Requirements on protocols at specific interfaces are also considered and included in 
the specification. 

ISO/IEC 16500-6:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 6: 
Information representation 

ISO/IEC 16500-6 takes a practical approach to the specification of Information Representation. Just the 
information types that cannot be dispensed with in producing the set of DAVIC applications are specified, 
for example, broadcast, movies on demand, home shopping. The approach taken in ISO/IEC 16500-6 
starts by defining the various monomedia information types. They include character, text, fonts, service 
information, audio, video, and graphics. Consistent with DAVIC principles, one tool is selected for the 
encoding of each information type. 

Multimedia components comprise one or more monomedia components. ISO/IEC 16500-6 defines the 
way in which multimedia information is coded and exchanged. This includes the definition of a virtual 
machine and a set of APIs to support interoperable exchange of program code. Finally, ISO/IEC 16500-
6 defines a Reference Decoder Model for contents decoding which provides constraints on content. The 
major problem addressed by the model is to ensure interoperability of applications by specifying memory 
and behavior constraints for contents decoding by a hypothetical STU, without specifying the internal 
design of an STU. An application built according to the reference decoder model will be an "ISO/IEC 
16500 conforming application" and will successfully execute on a STU that is compliant to ISO/IEC 
16500. For each monomedia and multimedia component the coding format is specified, as well as app-
licable constraints for coding of the components. Three types of monomedia components are distinguis-
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hed. Monomedia components which are included within other monomedia components are of type imp-
lied, such as characters within text. Non-implied monomedia components that do not require synchro-
nization with a time base at play back, are of type stand-alone. 

Finally, non-implied monomedia components of which the presentation may require synchronization with 
a time base are of type stream. ISO/IEC 16500-6 defines which type each DAVIC defined monomedia 
component may take, and specifies that the coded representation of monomedia components of type 
stream are packetized as PES (Packetized Elementary Stream) packets. PES packets permit (1) to 
include time stamps to support mutual synchronization of multiple monomedia components in reference 
to a common time base and (2) to define timing and buffer behavior in a common reference model for 
contents decoding. While there are various ways to deliver the monomedia and multimedia components 
to the STU, ISO/IEC 16500-6 defines how the components are carried in an MPEG-2 Transport Stream. 

DAVIC specifies a number of different profiles. In a specific profile there may be support of a subset of 
the monomedia components. Each STU that complies to a specific profile of DAVIC shall be capable of 
decoding and presenting each monomedia and multimedia component permitted within that profile. ISO/
IEC 16500-6 also specifies methods for packaging of contents and metadata. The way in which content 
is packaged for delivery is independent of the way in which content data is delivered to the SPS; it may 
be delivered to a Service Provider either on physical media or over a transmission system. All program-
ming content is represented in the DAVIC system as multimedia components. Multimedia components 
comprise one or more monomedia components coupled with the logical relationships between the mo-
nomedia components. The multimedia components will be created by content providers for input to the 
servers. 

ISO/IEC 16500-7:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 7: Basic 
security tools 

ISO/IEC 16500-7 deals with security in DAVIC systems. A number of security tools are specified, includ-
ing security protocols which operate across DAVIC interfaces, as well as two security related interfaces 
in the STU. These security tools must be implemented in ISO/IEC 16500 systems conforming to the 
security profiles. 

ISO/IEC 16500-8:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 8: 
Management architecture and protocols 

ISO/IEC 16500-8 describes the management architecture and protocol for managing the DAVIC Sys-
tem. The DAVIC system management architecture is the TMN-based (Telecommunication Management 
Network) architecture defined in ITU-T Recommendation M.3010. This management architecture allows 
for automatic administration, configuration, monitoring, billing, and maintenance of the Service Provider 
System, the Delivery System, and the Consumer System over the DAVIC S5 flows. In accordance with 
DAVIC 1.3.1a Part 4 and ISO/IEC 16500-5, the content of these flows is based on either the CMIP 
protocol or the SNMP protocol, depending on the complexity of the underlying subsystem or the prefe-
rence of the network provider. SNMP MIBs (Management Information Base) for managing the STU and 
the Server have been defined in ISO/IEC 16500-5. Usage related information models have also been 
defined in ISO/IEC 16500-9 using both CMISE and SNMP. For managing the ATM, SDH-SONET com-
ponents of the Core Network of the DAVIC Delivery System, CMISE models defined in ITU-T and ATM 
Forum are recommended in ISO/IEC 16500-5. Taking into account that the current DAVIC specification 
for the Access Network is ATM-based, ISO/IEC 16500-8 defines CMISE information models for mana-
ging the DAVIC Access Network and service related data in the Delivery System. In the future, if DAVIC 
specifications allow alternative access technologies, such as IP-based, additional system management 
information models, such as SNMP MIB, may be needed. The management of the coexistence of diffe-
rent access network technologies, using different protocols, could be achieved through interworking 
tools, for example, interworking between CMIP and SNMP. 
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– Management Architecture: Clause 6 describes the TMN-based management architecture for DAVIC 
system management. 

– Access Network Information Model: Clause 7 defines a CMISE information model for the manage-
ment of the Access Network. 

– Service Related Control Information Model: Clause 8 defines a CMISE information model for the 
management of service related data in the Delivery System. 

– Informative Annex A (Protocol Independent Modeling Techniques): Tutorial information of manage-
ment protocol-independent modeling technique. 

ISO/IEC 16500-9:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Part 9: 
Usage information protocols 

ISO/IEC 16500-9 provides the interface requirements for Usage Information provided by the DAVIC 
System to support ESS (External Support System) such as billing systems, pricing systems and market 
research systems. DAVIC Elements that need to communicate with ESSs shall conform to this specifi-
cation. It is not required that all DAVIC Elements communicate with External Support Systems. 

ISO/IEC TR 16501:1999 Information technology — Generic digital audio-visual systems — Technical 
Report on ISO/IEC 16500 — Description of digital audio-visual functionalities 

ISO/IEC TR 16501 describes the functions that may be supported by systems using ISO/IEC 16500 
These functions have been derived by analyzing the requirements of a number of example applications 
from the viewpoints of a range of participants, including: content providers, service providers, delivery 
system providers, end-users, equipment manufacturers, IPR holders, rights collection agencies, regu-
latory authorities, business support services, financial services. 

Applications, tools and functions are described from a behavioral viewpoint. The report does not assume 
any technical implementation for a particular service. ISO/IEC TR 16501 consists of a main body, and 
a series of Annexes. The main body introduces the concept of a contour in the context of ISO/IEC 16500 
and outlines its use in compliance and conformance definitions. The behavior and parameters of sets 
of core functions and generic tools that can be derived from the functions are then presented. Nineteen 
example applications are analyzed and described in terms of generic and application specific function-
alities. The main body concludes with an integrated summary listing of the functionalities required by 
users and providers of digital audio-visual applications and systems organized under a set of functional 
groupings. The User and Market Requirements and the corresponding Functional Requirements requi-
red for the IDB (Interactive Digital Broadcast) contour are defined in Annex A. Similar information is 
provided in Annex B for the EDB (Enhanced Digital Broadcast) contour. This overall structure is desig-
ned to readily incorporate future descriptions of new core functions, generic tools, sample applications 
and additional contours. 

ISO/IEC 16963 (TEST METHOD FOR THE ESTIMATION OF LIFE-
TIME OF OPTICAL DISKS FOR LONG-TERM DATA STORAGE) 

ISO/IEC 16963:2017 Information technology — Digitally recorded media for information interchange 
and storage — Test method for the estimation of lifetime of optical disks for long-term data storage 

ISO/IEC 16963 specifies an accelerated ageing test method for estimating the lifetime of the retrievability 
of information stored on recordable or rewritable optical disks. The method is based on the theoretical 
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assumption that the lifetime of data recorded on an optical disk has a lognormal distribution. Detailed 
testing is specified for the following formats: DVD-R, RW, RAM disks, +R, +RW disks, CD-R, RW disks 
and BD recordable, rewritable disks. The testing can be applied to additional optical-disk formats with 
substitution of the appropriate specifications and can also be updated by the committee in the future as 
required. 

ISO/IEC 17007 (DRAFTING NORMATIVE DOCUMENTS SUITABLE 
FOR USE FOR CONFORMITY ASSESSMENT) 

ISO/IEC 17007:2009 Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable 
for use for conformity assessment 

ISO/IEC 17007 provides principles and guidance for developing normative documents that contain: 

– specified requirements for objects of conformity assessment to fulfil; 

– specified requirements for conformity assessment systems that can be employed when demonstra-
ting whether an object of conformity assessment fulfils specified requirements. 

ISO/IEC 17007 is intended for use by standards developers not applying the ISO/IEC Directives, indus-
try associations and consortia, purchasers, regulators, consumers and non-government groups, accre-
ditation bodies, conformity assessment bodies, conformity assessment scheme owners, and other inter-
ested parties, such as insurance organizations. 

ISO/IEC 17823 (COLOUR TERMINOLOGY FOR OFFICE COLOUR 
EQUIPMENT) 

ISO/IEC 17823:2015 Information technology — Office equipment — Colour terminology for office 
colour equipment 

ISO/IEC 17823 provides definitions for colour terms used with office equipment, in particular for use with 
colour scanning and printing devices that have digital imaging capabilities, including multi-function devi-
ces. it is not intended to replace terms and definitions published in documents or user interfaces issued 
or created by manufacturers. 

ISO/IEC 17960 (CODE SIGNING FOR SOURCE CODE) 

ISO/IEC 17960:2015 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — Code signing for source code 

ISO/IEC 17960 specifies a language-neutral and environment-neutral description to define the methodo-
logy needed to support the signing of software source code, to enable it to be uniquely identified, and 
to enable roll-back to signed previous versions. It is intended to be used by originators of software source 
code and the recipients of their signed source code. ISO/IEC 17960 is designed for transfers of source 
code among disparate entities. 
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ISO/IEC 18014 (TIME-STAMPING SERVICES) 

ISO/IEC 18014-1:2008 Information technology — Security techniques — Time-stamping services — 
Part 1: Framework 

ISO/IEC 18014 specificerar tekniska metoder för tidsstämplar i tre delar, vilket innefattar grundläggande 
begrepp, modeller för tjänster, datastrukturer, och protokoll. ISO/IEC 18014-1 bland annat, 

– beskriver ett ramverk och definierar de grundläggande begreppen, datastrukturerna och protokollen 
som används för tidsstämplar, 

– identifierar syftet med en auktoritet för tidsstämplar, förkortat på engelska som TSA (eng. Time-
Stamping Authority), 

– beskriver en generell modell för tidstämplingstjänster, 

– beskriver en process för att framställa och verifiera tidsstämplar, 

– definierar datastrukturerna för tidsstämpelbevis. 

ISO/IEC 18014-2:2009 Information technology — Security techniques — Time-stamping services — 
Part 2: Mechanisms producing independent tokens 

ISO/IEC 18014-2 presenterar ett generellt ramverk för tillhandhållandet av tidsstämplingstjänster, vilka 
kan framställa, förnya och verifiera tidsstämplingsbevis. 

ISO/IEC 18014-3:2009 Information technology — Security techniques — Time-stamping services — 
Part 3: Mechanisms producing linked tokens 

ISO/IEC 18014-3 bland annat, beskriver 

– en generell modell för tidstämplingstjänster som framställer länkade tidsstämplingsbevis, 

– de grundläggande komponenterna som används för att konstruera en tidsstämplingstjänst som 
framställer länkade bevis. 

ISO/IEC 18014-4:2015 Information technology — Security techniques — Time-stamping services — 
Part 4: Traceability of time sources 

ISO/IEC 18014-4 bland annat, 

– definierar funktionaliteten av en auktoritet för tidsgranskning, förkortat på engelska som TAA (eng. 
Time Assessment Authority), 

– beskriver en övergripande arkitektur för att tillhandahålla tiden till en TSA och garantera tidens korr-
ekthet genom en TAA. 

ISO/IEC 18033 (ENCRYPTION ALGORITHMS) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 581 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO/IEC 18033 specifies encryption systems (ciphers) for the purpose of data confidentiality. The 
primary purpose of encryption, or encipherment, techniques is to protect the confidentiality of stored 
or transmitted data. An encryption algorithm is applied to data, often called plaintext or clear text, to 
yield encrypted data, or ciphertext; this process is known as encryption. The encryption algorithm 
should be designed so that the ciphertext yields no information about the plaintext except, perhaps, 
its length. Associated with every encryption algorithm is a corresponding decryption algorithm, which 
transforms ciphertext back into its original plaintext. 

ISO/IEC 18033-1:2015 Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — 
Part 1: General 

ISO/IEC 18033-1 is general in nature, and provides definitions that apply in subsequent parts of ISO/IEC 
18033. The nature of encryption is introduced, and certain general aspects of its use and properties are 
described. The criteria used to select the algorithms specified in subsequent parts of ISO/IEC 18033 
are defined in Annexes A and B. 

ISO/IEC 18033-2:2006 Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — 
Part 2: Asymmetric ciphers 

An asymmetric, that is public-key, encryption scheme allows a sender to use a recipient's public key to 
transmit an encryption of a message to the receiver, who can use his secret key to decrypt the given 
ciphertext, thereby obtaining the original message. Such a scheme should be secure in the sense that 
no information about the message should be leaked to a, resource-bounded, attacker, even if that att-
acker mounts a so-called 'chosen ciphertext' attack, in which he may obtain decryptions of other cipher-
texts. This is the strongest type of attack that has been proposed for a public-key encryption scheme. 
ISO/IEC 18033-2 specifies the functional interface of such a scheme, and in addition specifies a number 
of particular schemes that appear to be secure against chosen ciphertext attack. The different schemes 
offer different trade-offs between security properties and efficiency. 

Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — Part 3: Block ciphers 

ISO/IEC 18033-3 specifies block ciphers. A block cipher is a symmetric encipherment system with the 
property that the encryption algorithm operates on a block of plaintext, that is, a string of bits of a defined 
length, to yield a block of ciphertext. ISO/IEC 18033-3 specifies following algorithms: 

– 64-bit block ciphers: TDEA, MISTY1, CAST-128, HIGHT; 

– 128-bit block ciphers: AES, Camellia, SEED. 

ISO/IEC 18033-4:2011 Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — 
Part 4: Stream ciphers 

ISO/IEC 18033-4 specifies output functions to combine a keystream with plaintext, keystream genera-
tors for producing keystream, and object identifiers assigned to dedicated keystream generators in acc-
ordance with ISO/IEC 9834. 

ISO/IEC 18033-5:2015 Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — 
Part 5: Identity-based ciphers 
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ISO/IEC 18033-5 specifies identity-based encryption mechanisms. For each mechanism the functional 
interface, the precise operation of the mechanism, and the ciphertext format are specified. However, 
conforming systems may use alternative formats for storing and transmitting ciphertexts. 

ISO/IEC 18033-6:2019 IT Security techniques — Encryption algorithms — Part 6: Homomorphic 
encryption 

ISO/IEC 18033-6 specifies mechanisms for homomorphic encryption: 

– Exponential ElGamal encryption 

– Paillier encryption 

For each mechanism, ISO/IEC 18033-6 specifies the process for 

– generating parameters and the keys of the involved entities, 

– encrypting data, 

– decrypting encrypted data, and 

– homomorphically operating on encrypted data. 

Annex A defines the object identifiers assigned to the mechanisms specified in ISO/IEC 18033-6. Annex 
B provides numerical examples. 

ISO/IEC 18035 (ICON SYMBOLS AND FUNCTIONS FOR CONT-
ROLLING MULTIMEDIA SOFTWARE APPLICATIONS) 

ISO/IEC 18035:2003 Information technology — Icon symbols and functions for controlling multimedia 
software applications 

ISO/IEC 18035 defines a consistent set of icons and related functions that are represented by multi-
media applications on a computer screen and that users interact with to control such applications. It 
describes controls applying to such functions as Play, Pause, Stop, Rewind, Scan forward, Scan back-
ward, Replay backward, Loop, Go to beginning, Go to previous, Go to next, Go to end, Set volume and 
Mute. Each control icon is specified with: Primary function, Specific instance, Components, Graphic. 
Multimedia control icons enable users to invoke functions that act upon a pre-selected or default objects. 
Functions initiated by these icons may also be available via text commands on menus. Multimedia icons 
provide direct access to functions by graphically representing those text commands. 

ISO/IEC 18038-18040 (AUGMENTED REALITY) 

ISO/IEC 18038:2020 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental representation — Sensor representation in mixed and augmented reality 

ISO/IEC 18038 defines the framework and information reference model for representing sensor-based 
3D mixed-reality worlds. It defines concepts, an information model, architecture, system functions, and 
how to integrate 3D virtual worlds and physical sensors in order to provide mixed-reality applications 
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with physical sensor interfaces. It defines an exchange format necessary for transferring and storing 
data between physical sensor-based mixed-reality applications. It specifies the following functionalities: 

– representation of physical sensors in a 3D scene; 

– definition of physical sensors in a 3D scene; 

– representation of functionalities of each physical sensor in a 3D scene; 

– representation of physical properties of each physical sensor in a 3D scene; 

– management of physical sensors in a 3D scene; 

– interface with physical sensor information in a 3D scene. 

ISO/IEC 18038 defines a reference model for physical sensor-based mixed-reality applications to rep-
resent and to exchange functions of physical sensors in 3D scenes. It does not define specific physical 
interfaces necessary for manipulating physical devices, but rather defines common functional interfaces 
that can be used interchangeably between applications. It does not define how specific applications are 
implemented with specific physical sensor devices. It does not include computer generated sensor infor-
mation using computer input, output devices such as a mouse or a keyboard. The sensors in ISO/IEC 
18038 represent physical sensor devices in the real world. 

ISO/IEC 18039:2019 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Mixed and augmented reality (MAR) reference model 

ISO/IEC 18039 defines the scope and key concepts of mixed and augmented reality, the relevant terms 
and their definitions and a generalized system architecture that together serve as a reference model for 
MAR applications, components, systems, services and specifications. This architectural reference mo-
del establishes the set of required sub-modules and their minimum functions, the associated information 
content and the information models to be provided and, or supported by a compliant MAR system. 

The reference model is intended for use by current and future developers of MAR applications, compon-
ents, systems, services or specifications to describe, compare, contrast and communicate their architec-
tural design and implementation. The MAR reference model is designed to apply to MAR systems inde-
pendent of specific algorithms, implementation methods, computational platforms, display systems and 
sensors or devices used. ISO/IEC 18039 does not specify how a particular MAR application, component, 
system, service or specification is designed, developed or implemented. It does not specify the bindings 
of those designs and concepts to programming languages or the encoding of MAR information through 
any coding technique or interchange format. It contains a list of representative system classes and use 
cases with respect to the reference model. 

ISO/IEC 18040:2019 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Live actor and entity representation in mixed and augmented 
reality (MAR) 

ISO/IEC 18040 defines a reference model and base components for representing and controlling a sin-
gle LAE (Live Actor and Entity) or multiple LAEs in an MAR scene. It defines concepts, a reference 
model, system framework, functions and how to integrate a 2D-3D virtual world and LAEs, and their 
interfaces, in order to provide MAR applications with interfaces of LAEs. It also defines an exchange 
format necessary for transferring and storing LAE-related data between LAE-based MAR applications. 
It specifies the following functionalities: 
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– definitions for an LAE in MAR; 

– representation of an LAE; 

– representation of properties of an LAE; 

– sensing of an LAE in a physical world; 

– integration of an LAE into a 2D-3D virtual scene; 

– interaction between an LAE and objects in a 2D-3D virtual scene; 

– transmission of information related to an LAE in an MAR scene. 

ISO/IEC 18040 defines a reference model for LAE representation-based MAR applications to represent 
and to exchange data related to LAEs in a 2D-3D virtual scene in an MAR scene. It does not define 
specific physical interfaces necessary for manipulating LAEs, that is, it does not define how specific 
applications need to implement a specific LAE in an MAR scene, but rather defines common functional 
interfaces for representing LAEs that can be used interchangeably between MAR applications. 

ISO/IEC 18121 (VIRTUAL EXPERIMENT FRAMEWORK FOR LE-
ARNING, EDUCATION AND TRAINING) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/IEC TR 18121:2015 Information technology — Learning, education and training — Virtual 
experiment framework 

ISO/IEC TR 18121 defines the framework for IT standards and specifications on virtual experiments 
supporting IT-enhanced learning, education and training. It is based on implementations of standards 
and specifications that are used to support virtual experiment, development, evaluation and manage-
ment that rely on ITLET (IT for Learning, Education, Training). 

– It provides a framework that can be used for virtual experiment systems that rely on ITLET. 

– It determines the categories of different virtual experiment standards and specifications and their 
relationships to facilitate their integration. 

– It promotes the appropriate design and application of virtual experiment components so that IT 
systems that are being used are reusable, low cost, and more broadly applicable. 

– It indicates considerations to be taken into account when developing ITLET systems that are being 
developed or used to support virtual experiment systems. 

– It provides sample architecture of a virtual experiment system framework that can be used to support 
further development of virtual experiments. 

– It illustrates various roles that different actors can have at various points within the virtual experiment 
system. 
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– It demonstrates how standards and specifications that support virtual experiments can be combined 
to form the basis for future work and implementations. 

ISO/IEC TR 18121 does not cover specifications of the implementation details of virtual experiment 
systems; accessibility; privacy; security. 

ISO/IEC 18370 (BLIND DIGITAL SIGNATURES) 

ISO/IEC 18370-1:2016 Information technology — Security techniques — Blind digital signatures — 
Part 1: General 

ISO/IEC 18370-1 specificerar principer, en generell modell, en uppsättning av entiteter, ett antal pro-
cesser, och generella krav på mekanismer för hemliga digitala signatur (eng. blind digital signature me-
chanisms), vilket innefattar sådana mekanismer som ger delvisa avslöjanden (eng. partial disclosure), 
selektiva avslöjanden (eng. selective disclosure), och spårbarhet. 

Mekanismer för hemliga digitala signaturer är en speciell typ av mekanismer för digitala signaturer som 
specificerad i ISO/IEC 9796 and ISO/IEC 14888. Mekanismen för hemliga digitala signaturer tillåter att 
en sökande (eng. requestor) väljer en utställare och erhåller en signatur utan att ge utställaren någon 
information om innehållet som signeras eller den resulterade signaturen. Med delvisa avslöjanden kan 
utställaren komma överens med sökanden om att införa utpräglad information i den resulterade signa-
turen. Med selektiva avslöjanden kan innehållet begränsas och behöva överensstämma med vissa upp-
satta regler. Med spårbarhet avses att en behörig aktör får spåra en signatur tillbaka till den sökanden 
som ansökte signaturen. 

Mekanismer för hemliga digitala signaturer kan möjliggöra anonymitet till användare i olika elektroniska 
kommunikations- och transaktionssystem. Till exempel, röstning över Internet, elektroniska betalnings-
instrument, auktioner över Internet, offentliga transportbiljetter, bill-tullbetalning, och kundförmåner (eng. 
loyalty schemes). Mekanismerna kan även användas för att uppnå anonymiserad autentisering, vilket 
närmare specificeras i ISO/IEC 20009. 

ISO/IEC 18370-2:2016 Information technology — Security techniques — Blind digital signatures — 
Part 2: Discrete logarithm based mechanisms 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 18370-2 specificerar mekanismer för hemliga digitala signaturer baserade på diskreta logaritm-
er. 

ISO/IEC 19249 (CATALOGUE OF ARCHITECTURAL AND DESIGN 
PRINCIPLES FOR SECURE PRODUCTS, SYSTEMS AND APPLI-
CATIONS) 

ISO/IEC TS 19249:2017 Information technology — Security techniques — Catalogue of architectural 
and design principles for secure products, systems and applications 

ISO/IEC TS 19249 sammanställer en förteckning över arkitektoniska och utvecklings- principer, tillsam-
mans med vägledning om hur dessa principer kan användas effektivt och med riktlinjer för utvecklingen 
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av säkra produkter, system och applikationer. Standarden ger riktlinjer för att bedöma de säkerhets-
egenskaper som är avsedda att implementeras, men ställer inga krav på utvärderingen, eller genom-
förandet av bedömningen. 

ISO/IEC 19479 (LEARNER MOBILITY ACHIEVEMENT INFORMA-
TION) 

ISO/IEC 19479:2019 Information technology for learning, education, and training — Learner mobility 
achievement information (LMAI) 

ISO/IEC 19479 defines a model for the recording and exchange of learner achievement information 
among SIS (Student Information System), also known as student management information systems, as 
well as the aggregation of information by third party suppliers. In addition, it defines refinements to the 
LMAI model for representing DDS (Digital Diploma Supplement). 

NOTE The proposed model is not intended to define the representation of the entire spectrum of learner 
mobility information but to define the formally structured representation of official, institutionally attested 
achievement information for learners engaged in formal learning processes, in order to facilitate its rec-
ording and subsequent exchange within any international area within which learner mobility is possible. 
Achievement information structured and presented in compliance with ISO/IEC 19479 could, of course, 
be used for other purposes, for instance, to provide descriptions of achievement to enrich a learner-
owned report in an e-portfolio. However, guidance on the document and the organization of information 
for purposes other than the representation of formal achievement reports is outside the scope of ISO/IEC 
19479. 

ISO/IEC 19762 (AUTOMATIC IDENTIFICATION AND DATA CAP-
TURE VOCABULARY) 

ISO/IEC 19762:2016 Information technology — Automatic identification and data capture (AIDC) 
techniques — Harmonized vocabulary 

ISO/IEC 19762 provides general terms and definitions in the area of automatic identification and data 
capture techniques on which are based further specialized sections in various technical fields, as well 
as the essential terms to be used by non-specialist users in communication with specialists in automatic 
identification and data capture techniques 

ISO/IEC 19764 (GUIDELINES, METHODOLOGY AND REFERENCE 
CRITERIA FOR CULTURAL AND LINGUISTIC ADAPTABILITY IN 
INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS) 

ISO/IEC TR 19764:2005 Information technology — Guidelines, methodology and reference criteria for 
cultural and linguistic adaptability in information technology products 

ISO/IEC TR 19764 defines a methodology and a guided check-list for evaluation of cultural adaptability 
in software, hardware and other IT products. The check-list and guidelines are not only applicable to all 
IT products, but also can be expanded to meet the requirements of specific cultural environments. ISO/
IEC TR 19764 assists the marketplace by providing an objective evaluation method to measure cultural 
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and linguistic adaptability. Although local or national requirements of a legal and regulatory nature may 
not always be directly relevant in evaluation of products meeting cultural and linguistic adaptability, they 
sometimes constitute a world-wide challenge for many products or services, now including those which 
are IT-based. ISO/IEC TR 19764 provides indications reminding that such requirements may have to 
be met in a national or local profile to complete cultural and linguistic requirements in some countries 
and hence should be considered in evaluation, as guidance to producers. 

ISO/IEC 19780 (COLLABORATIVE LEARNING IN TEXT-BASED 
COMMUNICATION) 

ISO/IEC 19780-1:2015 Information technology — Learning, education and training — Collaborative 
technology — Collaborative learning communication — Part 1: Text-based communication 

ISO/IEC 19780-1 specifies the Data Model for text-based expressions. It provides a standardized way 
of isolating and describing textual expressions composed and communicated by collaborative group 
members. 

ISO/IEC 19782 (EFFECTS OF GLOSS AND LOW SUBSTRATE OPA-
CITY ON READING OF BAR CODE SYMBOLS) 

ISO/IEC TR 19782:2006 Information technology — Automatic identification and data capture 
techniques — Effects of gloss and low substrate opacity on reading of bar code symbols 

Users of bar code systems have experienced problems with poor read rates. These read rate problems 
can sometimes be attributed to spectral gloss from either the substrate or the image or both. In many 
bar code applications, the position and orientation of the scanner relative to the bar code symbol can be 
directly controlled by the operator. In these applications, the presentation of the bar code symbol to the 
reader will usually be manipulated by the operator to achieve optimal performance. However, in bar 
code applications using fixed position automated reading systems, the ability to control bar code symbol 
presentation to the reader and achieve optimized performance is diminished. 

Due to the very high volume of bar code marked items in today's supply chain, even a small reduction 
in read rate can represent significant logistics problems. Traditional gloss measurements are made at 
the angle that maximizes specular reflection and do not provide results that can be used to predict 
performance at other angles. Moreover, many laser scanners use a retro-collective optical system that 
would correspond to a gloss meter using a zero-degree angle of incidence, which is not commonly 
available. 

Present international bar code quality standards, such as ISO/IEC 15416, do not factor the impact of 
gloss from either the bar code image or substrate into quality grade ratings. Thus a Grade '4' label may 
be high gloss or low gloss. Low gloss labels and images tend to work well in all scanning systems, while 
high gloss labels and images may not. In the absence of industry specifications, users have no conve-
nient reference to use when requesting suppliers to provide labels that will work well in their systems.  

ISO/IEC TR 19782 provides a method for the measurement of gloss that will permit users to judge if the 
bar code symbol and substrate are suitably matched for the reading system used in their application. 
Low opacity of the substrate can degrade system performance because it may reduce the apparent 
contrast of the bar code symbol. ISO/IEC TR 19782 therefore provides means for measuring the sub-
strate opacity. The test method described in ISO/IEC TR 19782 provides a means for the production of 
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reproducible measurements. In specific applications, it may be necessary to correlate these measure-
ments to practical performance. For example, a substrate backed by dark liquid may exhibit lower opa-
city than when measured dry. 

ISO/IEC TR 19782 gives guidelines to deal with the effects of substrate gloss and, or low opacity on the 
performance of bar code symbols when scanned by reading and verification systems. It defines methods 
of measurement for gloss and opacity; it identifies conditions and values that present a risk of reading 
problems and provides recommendations to users on the specification of substrates and the set-up of 
scanning systems to minimize these problems. It also addresses the relationship between verification 
results and read performance when either or both of the factors are present. It is intended for those who 
specify or implement labelling systems and those involved in the reading of bar code symbols on packa-
ges, components and other carriers of bar code symbols. 

ISO/IEC 19788 (METADATA FOR LEARNING RESOURCES) 

ISO/IEC 19788-1:2011 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 1: Framework 

The primary purpose of ISO/IEC 19788 is to specify metadata elements and their attributes for the des-
cription of learning resources. This includes the rules governing the identification of data elements and 
the specification of their attributes. ISO/IEC 19788-1 provides data elements for the description of lear-
ning resources and resources directly related to learning resources. It provides principles, rules and 
structures for the specification of the description of a learning resource; it identifies and specifies the 
attributes of a data element as well as the rules governing their use. The stated key principles are infor-
med by a user requirements-driven context with the aim of supporting multilingual and cultural adaptabi-
lity requirements from a global perspective. It is information-technology-neutral and defines a set of 
common approaches, that is methodologies and constructs, which apply to the development of the sub-
sequent parts of ISO/IEC 19788. 

ISO/IEC 19788-2:2011 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 2: Dublin Core elements 

ISO/IEC 19788 specifies metadata elements and their attributes for the description of learning resourc-
es. ISO/IEC 19788-2 provides a base-level data element set for the description of learning resources, 
from the ISO 15836:2009 Dublin Core metadata element set, using the framework provided in ISO/IEC 
19788-1:2011. Those data elements being cast into the metadata learning resources framework can be 
used with data elements defined in other parts, in order to address specific user communities' needs for 
extensions, modularization or refinement. 

ISO/IEC 19788-3:2011 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 3: Basic application profile 

ISO/IEC 19788-3 is designed to help implementers with a starting point for adopting ISO/IEC 19788, 
defining an application profile that specifies how the ISO/IEC 19788-2 element set can be used, through 
adding constraints to the use of some data elements. 

ISO/IEC 19788-4:2014 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 4: Technical elements 

ISO/IEC 19788-4 specifies, in a rule-based manner, metadata elements and their attributes for the desc-
ription of learning resources. This includes the rules governing the identification of metadata elements 
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and the specification of metadata attributes. These metadata elements are used to form the description 
of a learning resource, that is, as a MLR (Metadata Learning Resource) record. ISO/IEC 19788-4 speci-
fies, using ISO/IEC 19788-1, technical aspects of learning resources, for example requirements for use, 
location, size. 

ISO/IEC 19788-5:2012 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 5: Educational elements 

ISO/IEC 19788-5 specifies, using the framework specified in ISO/IEC 19788-1, educational aspects of 
learning resources across various educational, cultural and linguistic settings. 

ISO/IEC 19788-7:2019 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 7: Bindings 

ISO/IEC 19788-7 provides RDF mappings of the different MLR (Metadata Learning Resource) entities 
introduced in the MLR framework: DES (Data Element Specification), RC (Resource Class), DE (Data 
Element), AP (application profile), MLR record, and DEGS (DE Group Specification). ISO/IEC 19788-7 
associates HTTP IRIs (Internationalized Resource Identifier), linguistically neutral and linguistic, to con-
ceptual MLR entities denoted by MLR identifiers. This is needed for the management of MLR entities 
and their versions. Moreover, ISO/IEC 19788-7 provides excerpts of an OWL 2 DL ontology for the 
resource classes and data element specifications (properties) introduced in the ISO/IEC 19788 series. 

ISO/IEC 19788-8:2015 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 8: Data elements for MLR records 

ISO/IEC 19788-8 provides data elements for the description of MLR (Metadata Learning Resource) 
records; sets of data elements describing a learning resource, and resources directly related to that 
learning resource, for example, authors, contributors, annotations, learning activities, metadata records. 
It can also be used to keep track of the record editing process including global metadata author identi-
fication, last record update, and application profile used for the description of a learning resource. These 
elements can later be combined with other descriptive elements from other parts of ISO/IEC 19788 or 
other standards to provide the description of a learning resource and of related entities needed for that 
description. ISO/IEC 19788-8 enables the storage of learning resource description in the traditional da-
tabase approach and the exchange of descriptions through harvesting mechanisms. 

ISO/IEC 19788-9:2015 Information technology — Learning, education and training — Metadata for 
learning resources — Part 9: Data elements for persons 

ISO/IEC 19788-9 provides data elements for the description of individual people or organizations that 
are related to the description of a learning resource. These elements can later be combined with other 
descriptive elements from other type 1 parts of ISO/IEC 19788 or other standards to provide the desc-
ription of a learning resource and of related entities needed for that description. 

ISO/IEC TR 19788-11:2017 Information technology — Learning, education and training — Metadata 
for learning resources — Part 11: Migration from LOM to MLR 

ISO/IEC TR 19788-11 provides guidance in the form of rules and heuristics for the development of a 
conversion script from a, IEEE 1484.12.1-2002, LOM (Learning Object Metadata) record to an MLR 
(Metadata Learning Resource) data element set. Not all of LOM can be mapped to the MLR. As more 
parts are added to the ISO/IEC 19788 series, future version of ISO/IEC TR 19788-11 is expected to 
provide a better coverage of the LOM metadata. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 590 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO/IEC 19799 (METHOD OF MEASURING GLOSS UNIFORMITY 
ON PRINTED PAGES) 

ISO/IEC 19799:2007 Information technology — Method of measuring gloss uniformity on printed 
pages 

ISO/IEC 19799 defines methods and processes for measuring objective print quality attributes for the 
assessment of gloss non-uniformity on printed pages in reflection mode, and provides transforms, when 
applicable, that relate the objective results to subjective responses if appropriate. The gloss uniformity 
attributes included in ISO/IEC 19799 are differential gloss, gloss uniformity within a page, and gloss 
consistency within a run. ISO/IEC 19799 provides 

– a definition of gloss uniformity attributes representative of the print quality on reflection prints, 

– a set of print files for the creation of printed pages for gloss uniformity measurement, 

– a procedure for gloss uniformity testing and the analysis of the resulting data, 

– a method for evaluating and grading these measurements and deriving an assessment of gloss 
uniformity, and 

– the appropriate method of describing the gloss uniformity of printing and copying systems in docu-
mentation supplied to the consumer by the manufacturer. 

The reflection prints that are to be used for measurement can be created via printers or copiers, analog 
and digital. ISO/IEC 19799 is applicable only to electro-photographic based prints. It does not address 
the measurement of gloss attributes of printed pages in transmission mode. 

ISO/IEC 20007 (DEFINITIONS AND RELATIONSHIP BETWEEN SYM-
BOLS, ICONS, ANIMATED ICONS, PICTOGRAMS, CHARACTERS 
AND GLYPHS) 

ISO/IEC TR 20007:2014 Information technology — Cultural and linguistic interoperability — 
Definitions and relationship between symbols, icons, animated icons, pictograms, characters and 
glyphs 

ISO/IEC TR 20007 defines each term related to ISO and IEC symbology in a single document and 
harmonizes difference of use and possible correspondence between different objects covering these 
concepts. 

ISO/IEC 20008 (ANONYMOUS DIGITAL SIGNATURES) 

ISO/IEC 20008-1:2013 Information technology — Security techniques — Anonymous digital 
signatures — Part 1: General 

ISO/IEC 20008-1 specificerar principer, en generell modell, en uppsättning av entiteter, ett antal pro-
cesser, och generella krav på mekanismer för att använda en publik nyckel för en grupp (eng. group 
public key) och för att använda flera publika nycklar (eng. multiple public keys). 
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Mekanismer för anonyma digitala signaturer är en speciell typ av mekanismer för digitala signaturer som 
möjliggör att en utställare kan utfärda giltiga signaturer, men förhindrar att utställarens faktiska identitet 
upptäcks av en obehörig aktör, även av den som verifierar signaturen. Mekanismerna kan tillämpas för 
att uppnå anonymiserade autentiseringar som specificerad i ISO/IEC 20009. 

ISO/IEC 20008-2:2013 Information technology — Security techniques — Anonymous digital 
signatures — Part 2: Mechanisms using a group public key 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 20008-2 specificerar mekanismerna för att använda en publik nyckel för en grupp (eng. group 
public key). 

ISO/IEC 20016 (LANGUAGE ACCESSIBILITY AND HUMAN INT-
ERFACE EQUIVALENCIES IN E-LEARNING APPLICATIONS) 

ISO/IEC 20016-1:2014 Information technology for learning, education and training — Language 
accessibility and human interface equivalencies (HIEs) in e-learning applications — Part 1: 
Framework and reference model for semantic interoperability 

ISO/IEC 20016-1 states the principles, rules and metadata elements for specifying language accessibili-
ty and HIEs in e-learning environments. It is structured to be able to support the requirements of applic-
able jurisdictional domains and in particular that of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. 

ISO/IEC 20071 (USER INTERFACE COMPONENT ACCESSIBILITY) 

ISO/IEC 20071-11:2019 Information technology — User interface component accessibility — Part 11: 
Guidance on text alternatives for images 

ISO/IEC 20071-11 gives guidance on how to create text alternatives and what information to put in text 
alternatives. It applies to all static images that are used in any type of electronic document. It also applies 
to individual images within a slide show. It does not apply to moving images, for example movies. 

NOTE While text alternatives can be implemented via various mechanisms in various types of electronic 
documents, the contents of this document are not dependent on the choice of implementation mech-
anism or of electronic document type. 

NOTE Guidance on making moving images accessible is contained in ISO/IEC TS 20071-21, ISO/IEC 
20071-23 and ISO/IEC 20071-25. 

ISO/IEC TS 20071-15:2017 Information technology — User interface component accessibility — Part 
15: Guidance on scanning visual information for presentation as text in various modalities 

ISO/IEC TS 20071-15 provides guidance on various aspects of the user interface of applications that 
scan visual information that are used directly by humans, including: 

– initiating the scanning application; 

– setting user's preferences and configuring the scanning application; 
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– identifying the types of information currently of interest to the user; 

– locating visual objects of interest to the user; 

– creating a static image via scanning the visual object; 

– identifying the information content provided by the visual object; 

– processing scanned information and outputting the results to the user. 

ISO/IEC TS 20071-15 provides increased accessibility by addressing the user accessibility needs of 
diverse users in diverse contexts. It contains guidance that can be applied to a variety of devices: 

– specialized devices that are dedicated to scanning and processing visual information; 

– mobile devices, such as smartphones and tablets; 

– general purpose computers with camera capabilities; 

– office machines with scanning functions. 

ISO/IEC TS 20071-15 contains guidance that can be applied to various types of software: 

– stand-alone scanning applications; 

– applications including scanning functionalities; 

– scanning applications that interoperate with other applications. 

ISO/IEC TS 20071-15 contains guidance that can be used for outputting scanned information in various 
modalities: 

– audio outputs; 

– visual outputs; 

– tactile outputs; 

– storing information for future use within the application performing the scanning; 

– electronic outputs, to other applications, systems, or devices including those directly connected and 
those connected via the Internet. 

ISO/IEC TS 20071-15 does not: 

– apply to fully automated scanning that is not under direct human control; 

– apply to applications that scan visual information for editing an image or just displaying it; 

– provide guidance on the design of specific hardware devices involved in scanning; 
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– provide guidance on the specific objects that can be recognized or the specific software used to 
recognize these objects; 

– provide guidance on the internal functioning of software that recognizes specific types of objects. 

ISO/IEC TS 20071-15 is intended for use by developers of applications that include user controlled 
scanning functionalities. It does not expect that an application includes all of these functionalities. It can 
be used for those functionalities that an application does provide. 

ISO/IEC TS 20071-21:2015 Information technology — User interface component accessibility — Part 
21: Guidance on audio descriptions 

ISO/IEC TS 20071-21 provides recommendations for describing audiovisual content in an auditory mo-
dality for use in recorded video presentations, broadcast television, cinema, live or recorded drama, 
museum and art gallery exhibits, heritage tours, news, and comedies, regardless of the language and 
technology being used to transmit and present the recorded or live audiovisual content. 

NOTE There are many secondary users of audio description, but the primary and intended users of 
audio description are blind persons or persons with low vision and their friends and family. 

ISO/IEC TS 20071-21:2015 provides guidance on the subjective nature of creating audio description. It 
also provides guidance to faithfully and accurately representing audiovisual content for audio description 
developers, such as script writers, voice narrators, and organizations or groups responsible for delive-
ring audio description. 

NOTE It might not always be possible to provide an equivalent experience due to limitations in the 
amount of time available for audio description depending on the content being described. 

ISO/IEC TS 20071-21 applies to describing audiovisual content and does not consider the devices or 
transmission mechanisms used to deliver the content or the audio description. These devices include, 
but are not limited to, televisions, computers, wireless devices, projection equipment, DVD and home 
cinema equipment and other forms of user interface technology. Therefore, ISO/IEC 20071-21 does not 
consider transcoding files for the various video outputs. 

NOTE Technical matters of transmission and distribution are covered by other international standards, 
for example the MPEG standards, and IEC 62731. 

ISO/IEC TS 20071-21 provides guidance on how to approach user preferences, available styles and 
flexibility in approaches to audio description. It does not apply to static images contained in electronic 
documents, see ISO/IEC 20071−11 for guidance on text alternatives for images. 

ISO/IEC TS 20071-21 applies to auditory presentations intended to be transmitted or delivered simultan-
eously to the original audiovisual content. 

NOTE Limitations experienced by broadcasters or people in synchronous environments might be reduc-
ed online or in asynchronous environments. 

ISO/IEC 20071-23:2018 Information technology — User interface component accessibility — Part 23: 
Visual presentation of audio information (including captions and subtitles) 

ISO/IEC 20071-23 provides guidance for producers, exhibitors, and distributors on the visual presenta-
tion of alternatives to audio information in audiovisual content, such as captions, subtitles. It provides 
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requirements and recommendations that are intended to support users who are not able to use the 
audio information, prefer to use a visual representation of audio information, or prefer both audio and 
visual presentations. 

NOTE Many users do not have a choice, for instance, when in a noisy environment, for example bar, 
restaurant. In these situations, the user does not select a visual presentation of audio information but is 
offered the content with captions, subtitles. 

ISO/IEC 20071-23 acknowledges the various needs and preferences of viewers, that is, end users, as 
well as the different approaches to visual presentation of audio information. It applies to all presentations 
of visual alternatives to audio information intended to be presented as captions, subtitles. It does not 
apply to the presentation devices or transmission mechanisms used to deliver the content or visual 
presentations of audio information. These devices could include, but are not limited to: televisions, com-
puters, wireless devices, projection equipment, DVD and home cinema equipment, video game conso-
les, and other forms of user interfaces technology. It does not either apply to transcoding files and for-
mats for the various video outputs. 

ISO/IEC 20071-23 gives guidance on visual presentations which are delivered in the same language as 
in the audio, that is, intra-lingual captions, subtitles, and visual presentations which are translated into a 
different language, that is, inter-lingual captions, subtitles. It does not apply to the specific process of 
language translation. It does neither establish requirements on specific industries, for example, televisi-
on broadcasting or motion pictures, nor is it intended to supersede specific international standards within 
their domain. 

ISO/IEC TS 20071-25:2017 Information technology — User interface component accessibility — Part 
25: Guidance on the audio presentation of text in videos, including captions, subtitles and other on-
screen text 

ISO/IEC TS 20071-25 provides recommendations on the audio presentation of captions, subtitles and 
other on-screen text for use in all type of videos regardless of the language and technology being used 
to transmit and present the recorded or live video. It applies to making captions, subtitles and other on-
screen text accessible to users with various needs, including but not limited to people with learning and 
reading disabilities, people with cognitive disabilities, people who are blind or have low vision, older 
people, and non-native language speakers. It does not apply to captions, subtitles or other on-screen 
text whose content is already provided in the soundtrack in a language and a way users can access. 

ISO/IEC TS 20071-25 provides guidance on spoken captions, subtitles as a stand-alone access service 
but it also provides guidance on how to integrate spoken captions, subtitles, other spoken on-screen 
text and audio description, if needed, in different types of videos. 

NOTE Extensive guidance on audio description is provided in ISO/IEC/TS 20071-21. 

ISO/IEC TS 20071-25 does not consider the devices or transmission mechanisms used to deliver and 
play the content or the audio presentation of text in videos. These devices include, but are not limited to 
televisions, computers, wireless devices, projection equipment, DVD and home cinema equipment, cin-
ema equipment and other forms of user interfaces technology. Therefore, it does not consider transcod-
ing files for the various video and audio outputs. 

NOTE Technical matters of transmission and distribution are covered by other documents, for example, 
the MPEG standards, and IEC 62731:2013. 
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ISO/IEC TS 20071-25 acknowledges the various needs and preferences of users, as well as the different 
approaches to the audio presentation of text in videos. It applies to audio presentations intended to be 
heard simultaneously along with the original video. 

ISO/IEC 20248 (DIGITAL SIGNATURE META STRUCTURE) 

ISO/IEC 20248:2018 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Data structures — Digital signature meta structure 

ISO/IEC 20248 är en tillämpningsspecifikation av ISO/IEC 9594-8 för automatiska identifieringstjänster. 
Standarden specificerar en teknisk metod för att strukturera, koda, och digitalt signera data lagrad i 
streckkoder och, eller RFID-taggar. 

ISO/IEC 20546, 20547 (BIG DATA) 

ISO/IEC 20546:2019 Information technology — Big data — Overview and vocabulary 

ISO/IEC 20546 provides a set of terms and definitions needed to promote improved communication and 
understanding of big data. It provides a terminological foundation for big data-related standards. It provi-
des a conceptual overview of the field of big data, its relationship to other technical areas and standards 
efforts, and the concepts ascribed to big data that are not new to big data. 

ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information technology — Big data reference architecture — Part 1: 
Framework and application process 

ISO/IEC TR 20547-1 describes the framework of the big data reference architecture and the process for 
how a user of the document can apply it to their particular problem domain. 

ISO/IEC TR 20547-2:2018 Information technology — Big data reference architecture — Part 2: Use 
cases and derived requirements 

ISO/IEC TR 20547-2 provides examples of big data use cases with application domains and technical 
considerations derived from the contributed use cases. 

ISO/IEC 20547-3:2020 Information technology — Big data reference architecture — Part 3: Reference 
architecture 

ISO/IEC 20547-3 specifies BDRA (Big Data Reference Architecture). The reference architecture includ-
es concepts and architectural views, with two architectural viewpoints: 

– a user view defining roles, sub-roles, their relationships, and types of activities within a big data 
ecosystem; 

– a functional view defining the architectural layers and the classes of functional components within 
those layers that implement the activities of the roles, sub-roles within the user view. 

The BDRA is intended to: 

– provide a common language for the various stakeholders; 
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– encourage adherence to common standards, specifications, and patterns; 

– provide consistency of implementation of technology to solve similar problem sets; 

– facilitate the understanding of the operational intricacies in big data; 

– illustrate and understand the various big data components, processes, and systems, in the context 
of an overall big data conceptual model; 

– provide a technical reference for government departments, agencies and other consumers to under-
stand, discuss, categorize and compare big data solutions; 

– facilitate the analysis of candidate standards for interoperability, portability, reusability, and extendi-
bility. 

ISO/IEC 20547-4:2020 Information technology — Big data reference architecture — Part 4: Security 
and privacy 

ISO/IEC TR 20547-4 specifies the security and privacy aspects applicable to BDRA including the big 
data roles, activities and functional components and also provides guidance on security and privacy 
operations for big data. 

ISO/IEC TR 20547-5:2018 Information technology — Big data reference architecture — Part 5: 
Standards roadmap 

ISO/IEC TR 20547-5 describes big data relevant standards, both in existence and under development, 
along with priorities for future big data standards development based on gap analysis. 

ISO/IEC 20648 (TLS SPECIFICATION FOR STORAGE SYSTEMS) 

 TLS 

ISO/IEC 20648:2016 Information technology — TLS specification for storage systems 

ISO/IEC 20648 details the requirements for use of the TLS (Transport Layer Security) protocol in con-
junction with data storage technologies. The requirements set out in ISO/IEC 20648 are intended to 
facilitate secure interoperability of storage clients and servers as well as non-storage technologies that 
may have similar interoperability needs. 

ISO/IEC 20648 is relevant to anyone involved in owning, operating or using data storage devices. This 
includes senior managers, acquirers of storage product and service, and other non-technical managers 
or users, in addition to managers and administrators who have specific responsibilities for information 
security and, or storage security, storage operation, or who are responsible for an organization’s overall 
security program and security policy development. It is also relevant to anyone involved in the planning, 
design and implementation of the architectural aspects of storage security. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 597 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO/IEC 20741 (GUIDELINE FOR THE EVALUATION AND SELEC-
TION OF SOFTWARE ENGINEERING TOOLS) 

ISO/IEC 20741:2017 Systems and software engineering — Guideline for the evaluation and selection 
of software engineering tools 

ISO/IEC 20741 gives guidelines for the evaluation and selection of software engineering tools, covering 
a partial or full portion of the software engineering life cycle. It establishes processes and activities to 
be applied for the evaluation of software engineering tools and selecting the most appropriate software 
engineering tools from several candidates. It establishes, for selected processes, the tasks and activities 
that can be applied for the evaluation of software engineering tools and selecting the most appropriate 
software engineering tools from several candidates. It establishes processes that can be applied for the 
evaluation of software engineering tools and selecting the most appropriate software engineering tools 
from several candidates. As these processes are generic, organizations can adapt these generic pro-
cesses to meet organizational needs. The software engineering tool evaluation and selection processes 
can be viewed in the larger context of the organization's technology adoption process. ISO/IEC 20741 
provides: 

– guidance on identifying organizational requirements for software engineering tools; 

– guidance on mapping those requirements to software engineering tool characteristics to be evalu-
ated; 

– a process for selecting the most appropriate software engineering tool from several tools, based on 
measurements of the defined characteristics. 

NOTE Guidance on mapping those requirements to software engineering tool capabilities to be evaluat-
ed is not covered by ISO/IEC 20741, but is covered by a series of standards for each tool area. 

Primary users ISO/IEC 20741 are organizations that intend to adopt software engineering tools to sup-
port their software life cycle processes. Software tool suppliers can also use ISO/IEC 20741 to describe 
characteristics of their software engineering tools. ISO/IEC 20741 is not intended to apply to: 

– software engineering frameworks whose purpose is to provide mechanisms for data, control and 
presentation integration; 

– general purpose tools, such as word processors, spreadsheets, which can be used in software en-
gineering activities, nor software engineering tools of very narrow scope or specific purpose, such 
as a compiler; 

– planning for the implementation of software engineering tools within an organization. 

NOTE A user of ISO/IEC 20741 can make the best possible selection of a software engineering tool and 
yet have no guarantee of a successful implementation. 

The methods described in ISO/IEC 20741 are useful not only for the selection of software engineering 
tools, but for any project where COTS, FOSS software can be selected instead of engaging in new 
software development. To follow the guidance provided in ISO/IEC 20741 consists of applying the activi-
ties and tasks that are attached to the defined processes to evaluate and select software. Organizations 
using ISO/IEC 20741 for trade purposes can specify the minimum set of processes and their related 
activities and tasks, suitable to their given application. 
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ISO/IEC 20748 (LEARNING ANALYTICS INTEROPERABILITY) 

 Gränssnitt och interoperabilitet 

ISO/IEC TR 20748-1:2016 Information technology for learning, education and training — Learning 
analytics interoperability — Part 1: Reference model 

ISO/IEC TR 20748-1 specifies a reference model that identifies the diverse IT system requirements of 
learning analytics interoperability. The reference model identifies relevant terminology, user requiremen-
ts, workflow and a reference architecture for learning analytics. 

ISO/IEC TR 20748-2:2017 Information technology for learning, education and training — Learning 
analytics interoperability — Part 2: System requirements 

ISO/IEC TR 20748-2 specifies system requirements for learning analytics systems and services. Lear-
ning analytics systems and services are assumed to be composed of independent processes and appli-
cations having diverse purposes. To improve efficiency for communication and operation between sys-
tems and, or services, the system requirements identify each system's, for example, role, capability and 
recommended performance. The system requirements are based on ISO/IEC TR 20748-1 and additio-
nal use cases came from NBLOs (National Body and Liaison Organization). 

ISO/IEC TS 20748-3:2020 Information technology for learning, education and training — Learning 
analytics interoperability — Part 3: Guidelines for data interoperability 

ISO/IEC TS 20748-3 specifies guidelines for mapping between different learning analytics data repres-
entations. Using xAPI and IMS (Instructional Management Systems) Caliper as reference specifications, 
it introduces data API regarding learning analytics as well as guidelines to use the APIs, which can be 
generalized to other contexts. Both syntactic and semantic mappings are covered. 

ISO/IEC TS 20748-4:2019 Information technology for learning, education and training — Learning 
analytics interoperability — Part 4: Privacy and data protection policies 

ISO/IEC TS 20748-4 specifies privacy and data protection requirements and attributes to inform design 
of learning analytics systems and learning analytics practices in schools, universities, workplace lear-
ning and blended learning settings. 

ISO/IEC 21471 (EXTENDED RECTANGULAR DATA MATRIX BAR 
CODE SYMBOLOGY) 

ISO/IEC 21471:2020 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Extended rectangular data matrix (DMRE) bar code symbology specification 

ISO/IEC 21471 defines the requirements for the symbology known as DMRE (Data-Matrix Rectangular 
Extension). It specifies the DMRE code symbology characteristics, data character encodation, symbol 
formats, dimensions and print quality requirements, error correction rules, decoding algorithm, and user-
selectable application parameters. It applies to all DMRE code symbols produced by any printing or 
marking technology. Original data matrix code sizes are not covered by ISO/IEC 21471 but defined in 
ISO/IEC 16022 using the same matrix placement, decoding and error correction algorithm. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 599 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO/IEC 23264 (REDACTION OF AUTHENTIC DATA) 

ISO/IEC 23264-1:2021 Information security — Redaction of authentic data — Part 1: General 

ISO/IEC 23264-1 specifies properties of cryptographic mechanisms to redact authentic data. In particul-
ar, it defines the processes involved in those mechanisms, the participating parties, and the cryptograph-
ic properties. 

ISO/IEC 23271, 23272, 25438 (COMMON LANGUAGE INFRA-
STRUCTURE) 

ISO/IEC 23271:2012 Information technology — Common Language Infrastructure (CLI) 

ISO/IEC 23271 defines CLI in which applications written in multiple high-level languages can be execut-
ed in different system environments without the need to rewrite those applications to take into considera-
tion the unique characteristics of those environments. It consists of six partitions. 

– Partition I describes the overall architecture of the CLI, and provides the normative description of 
CTS (Common Type System), VES (Virtual Execution System), and CLS (Common Language Spe-
cification). It also provides an informative description of the metadata. 

– Partition II provides the normative description of the metadata: its physical layout as a file format, 
its logical contents as a set of tables and their relationships, and its semantics as seen from a hypo-
thetical assembler: ILAsm (Intermediate Language Assembly). 

– Partition III describes the CIL (Common Intermediate Language) instruction set. 

– Partition IV provides an overview of the CLI Libraries, and a specification of their factoring into Pro-
files and Libraries. A companion file, CLILibrary.xml, considered to be part of this partition, but dis-
tributed in XML format, provides details of each class, value type, and interface in the CLI Libraries. 

– Partition V describes a standard way to interchange debugging information between CLI producers 
and consumers. 

– Partition VI contains some sample programs written in CIL ILAsm, information about a particular 
implementation of an assembler, a machine-readable description of the CIL instruction set which 
can be used to derive parts of the grammar used by this assembler as well as other tools that 
manipulate CIL, a set of guidelines used in the design of the libraries of Partition IV, and portability 
considerations. 

ISO/IEC TR 23272:2011 Information technology — Common Language Infrastructure (CLI) — 
Information Derived from Partition IV XML File 

ISO/IEC TR 23272 is intended as an aid for understanding the libraries specified in ISO 23271 (Ecma-
335), Partition IV: Profiles and Libraries, which includes a machine-readable specification in XML of the 
types of libraries that comprise standard libraries. 

ISO/IEC TR 25438:2006 Information technology — Common Language Infrastructure (CLI) — 
Technical Report: Common Generics 
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The CLI standard libraries (ISO/IEC 23271) provide a collection of common types that can be used by 
multiple languages. With the addition of generics to the CLI, the standard libraries have been extended 
to include a number of common generic types, in particular, collections. However, at present, these 
libraries do not include many simple generic types found in a number of different languages. Any langu-
age which uses these common types must implement them rather than deferring to the CLI library, 
thereby reducing language inter-operability. ISO/IEC TR 25438 addresses this issue by providing a 
number of these common types. 

ISO/IEC 24703 (PARTICIPANT IDENTIFIERS IN LEARNING, EDU-
CATION AND TRAINING) 

ISO/IEC 24703:2004 Information technology — Participant Identifiers 

ISO/IEC 24703 specifies the datatype of an identifier for the purposes of identifying participants in lear-
ning, education and training. Participants may be for example users, teachers, agents, groups, organi-
zations, institutions. Security and protection of personal data associated with the use of a participant 
identifier is not addressed, and neither is the naming policy, registration, and authentication of participant 
identifiers. 

NOTE There is a risk of improper access and misuse of personal and private data facilitated by the use 
of a participant identifier. It is the responsibility of the implementer to ensure proper use of a participant 
identifier. 

ISO/IEC 24707 (COMMON LOGIC) 

ISO/IEC 24707:2018 Information technology — Common Logic (CL) — A framework for a family of 
logic-based languages 

ISO/IEC 24707 specifies a family of logic languages designed for use in the representation and inter-
change of information and data among disparate computer systems. The essential design features of 
languages in the ISO/IEC 24707 family are that they 

– have declarative semantics; that it is possible to understand the meaning of expressions in these 
languages without appeal to an interpreter for manipulating those expressions. 

– are logically comprehensive; at its most general, they provide for the expression of arbitrary first-
order logical sentences. 

– are translatable by a semantics-preserving transformation to a common XML-based syntax, which 
facilities interchange of information among heterogeneous computer systems. 

ISO/IEC 24707 covers 

– representation of information in ontologies and knowledge bases, 

– specification of expressions that are the input or output of inference engines, and 

– formal interpretations of the symbols in the language. 
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ISO/IEC 24707 does not cover 

– specification of proof theory or inference rules, 

– specification of translators between the notations of heterogeneous computer systems, and 

– computer-based operational methods of providing relationships between symbols in the logical "uni-
verse of discourse" and individuals in the "real world". 

ISO/IEC 24707 describes Common Logic's syntax and semantics. It defines an abstract syntax and an 
associated model-theoretic semantics for a specific extension of first-order logic. The intent is that the 
content of any system using first-order logic can be represented. The purpose is to facilitate interchange 
of first-order logic-based information between systems. Issues relating to computability using ISO/IEC 
24707 are not addressed, for example, efficiency, optimization. 

ISO/IEC 24715 (CONFLICTS BETWEEN POSIX AND LINUX STAN-
DARD BASE) 

 LSB 

 POSIX 

ISO/IEC TR 24715:2006 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — Technical Report on the Conflicts between the ISO/IEC 9945 (POSIX) 
and the Linux Standard Base (ISO/IEC 23360) 

ISO/IEC TR 24715 identifies areas of conflict between ISO/IEC 23360 and the ISO/IEC 9945. The audi-
ence for ISO/IEC TR 24715 is the technical workgroups that develop the standards; that is, the Austin 
Group and the Linux Standard Base workgroup. It is also intended to be of interest to systems engineers, 
technical managers and procurement officers. 

ISO/IEC 24723 (GS1 COMPOSITE BAR CODE SYMBOLOGY) 

ISO/IEC 24723:2010 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— GS1 Composite bar code symbology specification 

ISO/IEC 24723 defines the requirements for the GS1 Composite symbology. It specifies the GS1 Com-
posite symbology characteristics, data character encodation, symbol formats, dimensions and print qua-
lity requirements, error correction rules, and reference decoding algorithms. For those linear and 2D 
components of GS1 Composite symbols with published symbology specifications, those published spe-
cifications apply, except as specifically noted in ISO/IEC 24723. 

Composite symbologies are a class of bar code symbology, the principal distinguishing feature of which 
is that they comprise two, or more, components, each of which is a distinct symbol, but which contain a 
set of related data. Typically, one component is a linear symbol containing primary data, which can be 
read on its own in some areas of the application. The other component(s) is a two-dimensional symbol 
containing supplementary data which qualifies the primary message, and requiring all components to 
be read to extract the complete message. The GS1 Composite symbology is one such symbology. The 
use of the symbology is intended to comply with the GS1 General Specifications. 
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A GS1 Composite symbol consists of a linear component, encoding the item's primary identification, 
associated with an adjacent 2D component, encoding supplementary data, such as a batch number or 
expiration date. The GS1 Composite symbol always includes a linear component so that the primary 
identification is readable by all scanning technologies, and so that 2D imagers can use the linear compo-
nent as a finder pattern for the adjacent 2D component. The GS1 Composite symbol always includes a 
multi-row 2D component, for compatibility with linear and 2D imagers, and with linear and rastering laser 
scanners. 

GS1 Composite symbols are intended for encoding identification numbers and data supplementary to 
the identification in accordance with the GS1 General Specifications. The administration of the numbe-
ring system by GS1 ensures that identification codes assigned to particular items are unique world-wide 
and that they and the associated supplementary data are defined in a consistent way. 

ISO/IEC 24738 (ICON SYMBOLS AND FUNCTIONS FOR MULTI-
MEDIA LINK ATTRIBUTES) 

ISO/IEC 24738 defines a consistent set of icon symbols and related attributes that are presented on a 
computer screen and with which users interact to decide whether or not to take the associated link. 
These symbols represent attributes of the link and, or the destination of the link. Link attribute icon 
symbols enable users to decide on the suitability of following associated hyperlinks. Information provided 
by these icon symbols may also be made available via text. 

ISO/IEC 24738 provides guidance on the graphics to be used by implementers of ISO 14915-2 Software 
ergonomics for multimedia user interfaces – Multimedia navigation and control. The icon symbol grap-
hics included in ISO/IEC 24738 have been selected on the basis of their ability to convey the desired 
information to a wide audience of users. 

ISO/IEC 24738 applies to icons that are shown on a computer screen in conjunction with a link also 
shown on that screen. It describes user interaction with and the appearance of link attribute icons on 
the screen. Other forms of icons are covered in ISO/IEC 11581 Information technology -- User system 
interfaces and symbols -- Icon symbols and functions. 

ISO/IEC 24744 (METAMODEL FOR DEVELOPMENT SOFTWARE 
METHODOLOGIES) 

ISO/IEC 24744:2014 Software engineering — Metamodel for development methodologies 

Development methodologies may be described in the context of an underpinning metamodel, but the 
precise mechanisms that permit them to be defined in terms of their metamodels are usually difficult to 
explain and do not cover all needs. For example, it is difficult to devise a practice that allows the definition 
of properties of the elements that compose the methodology and, at the same time, of the entities, such 
as work products, created when the methodology is applied. ISO/IEC 24744 introduces SEMDM (Soft-
ware Engineering Metamodel for Development Methodologies), a comprehensive metamodel that mak-
es use of a new approach to defining methodologies based on the concept of power-type. The aim of 
SEMDM is to define methodologies in information-based domains, that is areas characterized by their 
intensive reliance on information management and processing, such as software, business or systems 
engineering. The SEMDM combines key advantages of other meta-modelling approaches with none of 
their known drawbacks, allowing the seamless integration of process, modelling and people aspects of 
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methodologies. Examples are given where other metamodels are mapped to SEMDM and a brief synop-
sis of problems is provided. 

Various methodologies are defined, used, or implied by a growing number of standards, and it is desira-
ble that the concepts used by each methodology be harmonized. A vehicle for harmonization is the 
SEMDM. Conformance to this metamodel will ensure a consistent approach to defining each methodo-
logy with consistent concepts and terminology. 

ISO/IEC 24751 (INDIVIDUALIZED ADAPTABILITY AND ACCESS-
IBILITY IN E-LEARNING, EDUCATION AND TRAINING) 

ISO/IEC 24751-1:2008 Information technology — Individualized adaptability and accessibility in e-
learning, education and training — Part 1: Framework and reference model 

ISO/IEC 24751 is intended to meet the needs of learners with disabilities and anyone in a disabling 
context. ISO/IEC 24751-1 provides a common framework to describe and specify learner needs and 
preferences on the one hand and the corresponding description of the digital learning resources on the 
other hand, so that individual learner preferences and needs can be matched with the appropriate user 
interface tools and digital learning resources. 

ISO/IEC 24751-2:2008 Information technology — Individualized adaptability and accessibility in e-
learning, education and training — Part 2: "Access for all" personal needs and preferences for digital 
delivery 

ISO/IEC 24751-2 provides a common information model for describing the learner or user needs and 
preferences when accessing digitally delivered resources or services. This description is one side of a 
pair of descriptions used in matching user needs and preferences with education delivery, as described 
in ISO/IEC 24751-1. ISO/IEC 24751-2 discusses the basic principles adhered to in developing this mo-
del for describing personal needs and preferences. It explains: the rationale for using a functional app-
roach to describing needs; possible methods of creating a personal needs and preference statement; 
the major groupings of needs and preferences within the standard; the use of different needs and pre-
ferences statements in different contexts; how needs and preferences can be ranked with respect to 
priority; the use of generic and application-specific needs and preference specifications. It contains the 
information model for ISO/IEC 24751-2, including the attribute, allowed occurrence and datatype of each 
element. It defines and describes how the terms in the information model should be used. 

Conformance to ISO/IEC 24751-2 is discussed. Conformance is dependent on the role played by the 
conformant technology. Conformance requirements for both education delivery applications and alter-
native access systems are explained. ISO/IEC 24751-2 provides 

– a consolidated list of all the terms defined in ISO/IEC 24751-2, sorted in French alphabetical order, 

– the Iso French language equivalent terms and definitions, and 

– the codes representing the gender of the French terms. 

The vocabulary codes, values and associated rules of application are defined. An informative list of 
recommended default values for the learner preferences and needs is provided. It lists existing bindings 
of the IMS (Instructional Management Systems) ACCLIP (Accessibility for Learner Information Packa-
ge), version 1, that serves as the reference specification for ISO/IEC 24751-2. It describes information 
scenarios for applying ISO/IEC 24751-2 and gives informative implementation examples. Use of ISO/
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IEC 24751-2 assists in matching individual learner needs in a computer mediated learning environment 
with the necessary user interface and resources needed to meet those needs. 

ISO/IEC 24751-3:2008 Information technology — Individualized adaptability and accessibility in e-
learning, education and training — Part 3: "Access for all" digital resource description 

ISO/IEC 24751-3 provides a common language for describing digital learning resources to facilitate 
matching of those resources to learners' accessibility needs and preferences, as defined in ISO/IEC 
24751-2. This description is one side of a pair of descriptions used in matching user needs and prefe-
rences with education delivery, as described in ISO/IEC 24751-1. ISO/IEC 24751-3 discusses the basic 
principles adhered to in developing this model for describing digital learning resources. It explains: the 
assumptions made in developing ISO/IEC 24751-3; the notion of an original and adapted resource; the 
major categories of metadata for original and adapted resources; the notion of an access mode for a 
resource, what is meant by adaptability; the importance of interoperability and the role played by con-
sistent implementation in interoperability. It contains the information model for ISO/IEC 24751-3, includ-
ing the attribute, allowed occurrence and datatype of each element. It defines and describes how the 
terms in the information model should be used, and explains how ISO/IEC 24751-3 can be extended. 

It discusses conformance to ISO/IEC 24751-3. Conformance is dependent on the role played by the 
conformant technology. Conformance requirements for both education delivery applications, resources 
and metadata authoring tools are explained. ISO/IEC 24751-3 provides 

– a consolidated list of all the terms defined in ISO/IEC 24751-3, sorted in French alphabetical order, 

– the Iso French language equivalent terms and definitions, and 

– the codes representing the gender of the French terms. 

The vocabulary codes, values and associated rules of application are defined. An informative list of 
recommended default values for the learner preferences and needs is provided. It lists existing bindings 
of the IMS (Instructional Management Systems) ACCMD (Access for All Metadata) specification, version 
1, that serves as the reference specification for ISO/IEC 24751-3. It describes information scenarios for 
applying ISO/IEC 24751-3 and gives informative implementation examples. Use of ISO/IEC 24751-3 
assists in matching individual learner needs in a computer-mediated learning environment with the nec-
essary user interface and resources needed to meet those needs. 

ISO/IEC TS 24751-4:2019 Information technology for learning, education and training — AccessForAll 
framework for individualized accessibility — Part 4: Registry server API 

ISO/IEC TS 24751-4 specifies an API in support of ISO/IEC 24751-1:2008. In particular, it specifies 

– a data format in JSON for the exchange of registry entries (AfA concept records) between registry 
servers, and 

– a set of RESTful operations for AfA registry servers to allow for the manipulation of AfA concept 
registry entries by external clients other than server-internal web interfaces. 

ISO/IEC 24752 (USER INTERFACES FOR UNIVERSAL REMOTE 
CONSOLE) 

ISO/IEC 24752-3:2008 is withdrawn. 
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ISO/IEC 24752-1:2014 Information technology — User interfaces — Universal remote console — Part 
1: General framework 

ISO/IEC 24752 facilitates operation of information and electronic products through remote and alter-
native interfaces and intelligent agents. ISO/IEC 24752-1 defines a framework of components that com-
bine to enable remote user interfaces and remote control of network-accessible electronic devices and 
services through a URC (Universal Remote Console). It provides an overview of the URC framework 
and its components. 

ISO/IEC 24752-2:2014 Information technology — User interfaces — Universal remote console — Part 
2: User interface socket description 

ISO/IEC 24752-2 defines an XML-based language for describing a user interface socket. A user inter-
face socket is an abstract user interface that describes the functionality and state of a device or service 
(target) in a machine-interpretable manner that is independent of presentation and input capabilities of 
a user interaction device. The purpose of the user interface socket is to expose the relevant information 
about a target so that a user can perceive its state and operate it. This includes data presented to the 
user, variables that can be manipulated by the user, commands that the user can activate, and excep-
tions that the user is notified about. The user interface socket specification is applicable to the construc-
tion and adaptation of user interfaces. 

ISO/IEC 24752-4:2014 Information technology — User interfaces — Universal remote console — Part 
4: Target description 

ISO/IEC 24752-4 defines an XML-based language for the description of targets, as used within the 
universal remote console framework for discovery purposes. A document conforming to this language 
is a target description. 

ISO/IEC 24752-5:2014 Information technology — User interfaces — Universal remote console — Part 
5: Resource description 

ISO/IEC 24752-5 defines syntax and semantics for describing atomic resources, resource sheets, grou-
pings, and grouping sheets relevant to the user interface of a device or service ("target"). 

ISO/IEC 24752-6:2014 Information technology — User interfaces — Universal remote console — Part 
6: Web service integration 

ISO/IEC 24752-6 defines the syntax and semantics for embedding target description and socket descrip-
tions in interface specifications of web services so that there is a clear mapping between special elem-
ents in the WSDL document and elements of implicit target description and implicit socket descriptions. 

ISO/IEC 24752-8:2018 Information technology — User interfaces — Universal remote console — Part 
8: User interface resource framework 

ISO/IEC 24752-8 defines a RESTful protocol for the provision and delivery of resources that are related 
to user interface adaptation based on context of use. It addresses requirements and recommendations 
for: 

– the user-context service; 

– the task-context service; 
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– the equipment-context service; 

– the environment-context service; 

– the resource service; 

– the resource-description service; 

– the matching service, for finding appropriate resources based on specific contexts and other match 
criteria. 

ISO/IEC 24755 (SCREEN ICONS AND SYMBOLS FOR PERSONAL 
MOBILE COMMUNICATION DEVICES) 

ISO/IEC 24755:2007 Information technology — Screen icons and symbols for personal mobile 
communication devices 

ISO/IEC 24755 defines a consistent set of screen icons and symbols, together with their related func-
tions that are presented by personal mobile communications devices, for example, mobile phones and 
personal digital assistants. These devices have touch screens accessible by stylus pen, finger or button 
with personalized application. ISO/IEC 24755 provides a consistent set of icon graphics for controlling 
these devices and for using personal information management-related applications. These icons and 
symbols represent typical functions and statuses by their association with conventional controls and 
functions on real-world objects. ISO/IEC 24755 applies to all icon graphics displayed with a resolution 
of 32 x 32 pixels or higher. The graphic presentation can be either dynamic or fixed. 

ISO/IEC 24772 (AVOIDING VULNERABILITIES IN PROGRAMMING 
LANGUAGES) 

ISO/IEC TR 24772-1:2019 Programming languages — Guidance to avoiding vulnerabilities in 
programming languages — Part 1: Language-independent guidance 

ISO/IEC TR 24772-1 specifies software programming language vulnerabilities to be avoided in the deve-
lopment of systems where assured behavior is required for security, safety, mission-critical and busin-
ess-critical software. Language-specific descriptions of these vulnerabilities are provided in other parts 
of the ISO/IEC 24772. It is applicable to the software developed, reviewed, or maintained for any appli-
cation. It does not address software engineering and management issues such as how to design and 
implement programs, use configuration management tools, use managerial processes, and perform 
process improvement. Furthermore, the specification of properties and applications to be assured are 
not treated. Vulnerabilities are described in a generic manner that is applicable to a broad range of 
programming languages. 
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ISO/IEC 24779 (PICTOGRAMS, ICONS AND SYMBOLS FOR USE 
WITH BIOMETRIC SYSTEMS) 

ISO/IEC 24779-1:2016 Information technology — Cross-jurisdictional and societal aspects of 
implementation of biometric technologies — Pictograms, icons and symbols for use with biometric 
systems — Part 1: General principles 

ISO/IEC 24779-1 specifies a family of icons and symbols used in association with devices for biometric 
enrolment, verification and, or identification. It describes the approach used in specifying icons and the 
range of biometric technologies for which icon and symbol development is considered. The symbols and 
icons are intended to show the modality of biometrics and to advise the necessity of appropriate prepara-
tion for and behavior required when using the biometric systems. They are also intended to assist sub-
jects by guiding them as they use the biometric systems. ISO/IEC 24779-1 focuses on both enrolment 
and recognition processes. Icons and symbols used exclusively for biometric enrolment are not specified 
since most enrolment systems will be supervised, and an attendant will be available to explain to bio-
metric capture subjects what to do. It also focuses on communication with the data capture subject. 
Operators could use ISO/IEC 24779-1, but they might need additional symbols and information. 

ISO/IEC 24779-4:2017 Information technology — Cross-jurisdictional and societal aspects of 
implementation of biometric technologies — Pictograms, icons and symbols for use with biometric 
systems — Part 4: Fingerprint applications 

ISO/IEC 24779-4 contains a set of symbols, icons and pictograms to help the general public understand 
the concepts and procedures for using electronic systems that collect and, or process fingerprints. This 
set of symbols, icons and pictograms is designed to be used to 

– identify the type of biometric device, 

– provide static instructions related to a fingerprint device, 

– display dynamic real-time information related to the fingerprint device, and 

– indicate the status of the fingerprint device. 

To provide this functionality, the set of symbols, icons and pictograms includes both directional symbols, 
icons and pictograms and real-time action or feedback symbols, icons and pictograms. The fingerprint 
device symbols, icons and pictograms can be categorized as: 

– Finger, hand general biometric: kind of finger, four fingers or hand device. 

– Finger, hand placement: (1) biometric position and impression which needs to be presented next, 
and (2) hand orientation (switched hands). 

– Finger, hand quality feedback: (1) press (more or less), and (2) raise, lower angle. 

– Finger, hand positioning: (1) hand, finger orientation, (2) necessary finger, hand movement (forward, 
backward, lateral), (3) rotation, (4) change angle, and (5) rolling finger(s). 

Although the symbols, icons and pictograms are presented individually, it is intended that the symbols, 
icons and pictograms be combined to fully illustrate the fingerprinting interaction. Alternative illustrations 
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might be used. For example, in a customs or immigration environment, procedures constructed from the 
individual symbols, icons and pictograms could additionally be presented as 

– a series of posters while waiting to use the biometric system, 

– a series of transitional frames in a biometric booth, 

– an animated video or series of transitional frames while waiting to use the biometric system, or 

– instructional leaflets to read while waiting to use the biometric system. 

This multi-part international standard focuses on communication with the data capture subject. Opera-
tors could use ISO/IEC 24779-4, but they might need additional symbols and information. 

ISO/IEC 24779-5:2020 Information technology — Cross-jurisdictional and societal aspects of 
implementation of biometric technologies — Pictograms, icons and symbols for use with biometric 
systems — Part 5: Face applications 

ISO/IEC 24779-5 focuses on communication with the data capture subject. It contains a set of pictogra-
ms, icons and symbols to help the general public understand the concepts and procedures for using 
electronic systems that collect and, or evaluate facial images. Operators can use ISO/IEC 24779-5, with 
the possibility of using additional symbols and information. This set of pictograms, icons and symbols is 
designed to be used to 

– identify the type of biometric sensor, and 

– provide supporting instructions related to facial image collection. 

To provide this functionality, the set of pictograms, icons and symbols includes both directional pictogra-
ms, icons and symbols and action or feedback pictograms, icons and symbols. The facial image picto-
grams, icons and symbols include: 

– facial image capture; 

– single person; 

– no hat; 

– no sunglasses; 

– neutral expression; 

– hair up; 

– view direction. 

Although the pictograms, icons and symbols are presented individually, the pictograms, icons and symb-
ols are intended to be combined to fully illustrate the facial image capture interaction. For example, in a 
customs or immigration environment, procedures constructed from the individual pictograms, icons and 
symbols could be presented as 

– a series of posters while passengers are in the queue, 
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– a series of transitional frames in a biometric booth, 

– an animated video or series of transitional frames while passengers are in the queue, or 

– instructional leaflets for passengers to read in the queue. 

ISO/IEC 24779-9:2015 Information technology — Cross-jurisdictional and societal aspects of 
implementation of biometric technologies — Pictograms, icons and symbols for use with biometric 
systems — Part 9: Vascular applications 

ISO/IEC 24779-9 specifies the symbols and icons to be used in conjunction with vascular image recog-
nition. It specifies a family of symbols and icons used in association with devices for biometric enrolment, 
verification, and, or identification. Icons are for display on visual display screens. Symbols are printed 
on signs and printed documents including user documents, handouts, training material, installation, 
maintenance manuals, and on case or key tops and buttons of devices. The symbols and icons are 
intended to show the modality of biometrics and to advise the necessity of appropriate preparation and 
the behavior required in order to use the biometric systems. ISO/IEC 24779-9 focuses on communicati-
on with the data capture subject. Operators could use ISO/IEC 24779-9 but they might need additional 
symbols and information. 

ISO/IEC 24785 (TAXONOMY OF CULTURAL AND LINGUISTIC 
ADAPTABILITY USER REQUIREMENTS) 

ISO/IEC TR 24785:2009 Information technology — Taxonomy of cultural and linguistic adaptability 
user requirements 

ISO/IEC TR 24785 defines a taxonomy describing the various elements of cultural and linguistic adapt-
ability user requirements for use in a computer environment. 

ISO/IEC 24786 (ACCESSIBLE USER INTERFACE FOR ACCESSI-
BILITY SETTINGS) 

ISO/IEC 24786:2009 Information technology — User interfaces — Accessible user interface for 
accessibility settings 

People with disabilities can experience difficulties in accessing computers and other ICT-devices. Acc-
essible user interfaces, as defined in ISO/IEC 24786, can help them to operate computers if they are 
able to adjust accessibility settings prior to use. If this is not possible, some people will not be able to 
access these devices without help from another party. ISO/IEC 24786 specifies requirements and re-
commendations for making accessibility settings accessible. This will make the devices more accessible 
by ensuring that people with disabilities can adjust accessibility settings by themselves. ISO/IEC 24786 
provides guidance on specific accessibility settings. It specifies how to access and operate the accessi-
bility setting mode, and how to directly activate specific accessibility functions. It applies to all operating 
system user interfaces on computers, but can also be applied to other types of ICT, where appropriate. 
It does not apply to the user interface before the operating system is loaded and active. 
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ISO/IEC 24790 (MEASUREMENT OF IMAGE QUALITY ATTRIBU-
TES FOR HARDCOPY OUTPUT) 

ISO/IEC 24790:2017 Information technology — Office equipment — Measurement of image quality 
attributes for hardcopy output — Monochrome text and graphic images 

ISO/IEC 24790 specifies device-independent image quality attributes, measurement methods and ana-
lytical procedures to describe the quality of output images from hardcopy devices. It is applicable to 
human-readable monochrome documents produced from printers and copiers. The attributes, methods 
and procedures rely on measurable properties of printed text and graphic images. Special targets or 
reference images are not required, but image elements are useful for adequate measurements only if 
they meet some minimal requirements, for example, on size or number present. ISO/IEC 24790 is not 
applicable to images on media other than hardcopy, for example, images on a visual display, or to 
images that are intended to be machine readable only, for example, bar codes. 

ISO/IEC 25185 (INTEGRATED CIRCUIT CARD AUTHENTICATION 
PROTOCOLS) 

ISO/IEC 25185-1:2016 Identification cards — Integrated circuit card authentication protocols — Part 
1: Protocol for Lightweight Authentication of Identity 

ISO/IEC 25185-1 specifies PLAID (Protocol for Lightweight Authentication of IDentity) and its implemen-
tation in sufficient detail to allow any two or more implementations to be interoperable. PLAID is a “smart 
card” or more specifically an ICC (Integrated Circuit Card) authentication protocol, which is designed to 
expressly support contactless applications. The protocol is designed to fill the gap in standardized pro-
tocols between tag and RFID based technologies which do not utilize cryptography but are fast, and PKI 
based authentication, which can be very strong cryptographically, but slower, and unsuitable for many 
contactless use-cases. 

ISO/IEC 25185-1 provides an authentication protocol suitable for use in physical and logical access 
control systems based on ICCs and related systems which support standards based AES-128 and RSA-
2048 ciphers and the SHA-256 hashing algorithm. ISO/IEC 25185-1 does not address how implemen-
tations share cryptographic keys, access control system credential records, including revocation, or ma-
nage payload entities such as PIN, PINHash, or biometric templates or other payload objects. 

ISO/IEC draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this international standard may 
involve the use of intellectual property concerning PLAID. 

ISO/IEC 27000 (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYS-
TEMS) 

ISO/IEC 27000:2018 Information technology — Security techniques — Information security 
management systems — Overview and vocabulary 

ISO/IEC 27000 provides the overview of ISMS (Information Security Management Systems). It also 
provides terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. ISO/IEC 27000 is app-
licable to all types and sizes of organization, for example, commercial enterprises, government agenci-
es, not-for-profit organizations. The terms and definitions provided 
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– cover commonly used terms and definitions in the ISMS family of standards, 

– do not cover all terms and definitions applied within the ISMS family of standards, and 

– do not limit the ISMS family of standards in defining new terms for use. 

ISO/IEC 27037 (GUIDELINES FOR IDENTIFICATION, COLLECTION, 
ACQUISITION AND PRESERVATION OF DIGITAL EVIDENCE) 

ISO/IEC 27037:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, 
collection, acquisition and preservation of digital evidence 

ISO/IEC 27037 ger riktlinjer för hanteringen av digital evidens som kan vara av betydelse vid identifier-
ing, insamling, anskaffning och bevarande. Den ger även vägledning dels till individer om vanligt före-
kommande fall vid hanteringen av digital evidens, dels till organisationer för deras disciplinära procedur-
er, och för att underlätta deras utbyte av potentiell digital evidens mellan jurisdiktioner. Nedan följer 
exempel på tekniska hjälpmedel och, eller funktioner som används i olika fall. Till exempel, ett automati-
skt system kan använda ett mobilnavigationssystem, en lagringsenhet, och ett sensoriskt system. För-
teckningen är riktgivande och inte uttömmande: 

– Lagringsenheter som används av vanliga datorer. Till exempel, hårddiskar, disketter, optiska och 
magnetiska diskar, och dataenheter med liknande funktioner. 

– Mobiltelefoner, handdatorer (eng. PDA, Personal Digital Assistant), personliga tekniska hjälpmedel 
(eng. Personal Electronic Devices), datorminnen, och -kort. 

– Mobilnavigationssystem 

– Digitala stillbilds- och rörlig bildskameror, däribland CCTV (eng. Closed-Circuit Television). 

– Vanliga datorer med nätverksuppkoppling. 

– Nätverk baserade på TCP/IP och andra protokoll. 

– Enheter med liknande funktioner. 

ISO/IEC 29003 (IDENTITY PROOFING) 

ISO/IEC TS 29003:2018 Information technology — Security techniques — Identity proofing 

ISO/IEC TS 29003 dels ger riktlinjer för att påvisa identiteten av en person, dels specificerar nivåer av 
identitetsbevis, och krav för att uppnå nivåerna, vilka är tillämpningsbara på identitetshanteringssystem. 

ISO/IEC 29120 (MACHINE READABLE TEST DATA FOR BIOMET-
RIC TESTING AND REPORTING) 

ISO/IEC 29120-1:2015 Information technology — Machine readable test data for biometric testing and 
reporting — Part 1: Test reports 
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ISO/IEC 29120-1 is intended to provide 

– documentary evidence that a product has been tested, 

– a statement of authenticity of the test report, 

– an ability to maintain of registry of products, 

– a clear mechanism for maintaining product availability and certification status, and 

– an ability for a relying system to depend on a biometric product used in a remote authentication 
context. 

ISO/IEC 29120-1 establishes 

– machine readable records for documenting the output of a biometric test, 

– formats for data that ISO/IEC 19795 tests are required to report, and 

– an ASN.1 syntax for test reports. 

ISO/IEC 29120-1 does not 

– require, prohibit, or otherwise specify, the format of biometric samples or templates used in a test, 

– require, prohibit or otherwise specify, the encapsulation of biometric samples or templates used in 
a test, or 

– regulate metrics for tests; ISO/IEC 19795-1 establishes the reportable metrics. 

ISO/IEC 29121 (DATA MIGRATION METHOD FOR OPTICAL DISKS 
FOR LONG-TERM DATA STORAGE) 

ISO/IEC 29121:2021 Information technology — Digitally recorded media for information interchange 
and storage — Data migration method for optical disks for long-term data storage 

ISO/IEC 29121 specifies the data migration method for DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, +R, +RW, CD-R, 
CD-RW, BD Recordable and BD Rewritable disks for long-term data storage. By applying it for informa-
tion storage, digital data can be migrated to a next new disk without loss from the present disk if data 
errors are completely corrected before and during the migration and provided copying of the data is 
allowed. It specifies: 

– a data migration method for long-term data storage; 

– test methods for measuring maximum data error, including ambient condition, test area, test drive, 
disk preparation and test execution; 

– an initial performance test and a periodic performance test that check an error rate of data recorded 
on the disks with categorized maximum data error tables; 
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– precautions to reduce the possibility of deterioration in order to assure the integrity of the disks 
during their use, storage, handling or transportation; and 

– the estimated lifetime of Bmig (B0,000 1) life to determine the test interval for the periodic performance 
test. 

ISO/IEC 29136 (ACCESSIBILITY OF PERSONAL COMPUTER HARD-
WARE) 

ISO/IEC 29136:2012 Information technology — User interfaces — Accessibility of personal computer 
hardware 

ISO/IEC 29136 provides requirements and recommendations for the accessibility of personal computer 
hardware to be used when planning, developing, designing and distributing these computers. While it 
does not cover the behavior of or requirements for assistive technologies, it does address connectivity 
of assistive technologies as an integrated component of interactive systems. Some requirements or 
recommendations in ISO/IEC 29136 require software support. However, requirements and recommen-
dations that solely focus on software are not included in ISO/IEC 29136. 

ISO/IEC 29138 (USER INTERFACE ACCESSIBILITY) 

En översikt av dokument från Iso om tillgänglighet och deras tillämpning. 

ISO/IEC 29138-1:2018 Information technology — User interface accessibility — Part 1: User 
accessibility needs 

ISO/IEC 29138-1 identifies a collection of user accessibility needs that diverse users have of ICT sys-
tems to make these systems accessible to them. Each user accessibility need might be required of a 
system by an individual. Different users can have different sets of user accessibility needs in different 
contexts. While this set of user accessibility needs was developed for the domain of ICT, many of the 
user accessibility needs in this set also apply in other domains. ISO/IEC 29138-1 does not provide 
requirements or specific processes and methods for the application and evaluation of user accessibility 
needs. However, it could inform the development of such requirements. It is not designed for certification 
purposes or regulatory or contractual use. The user accessibility needs in ISO/IEC 29138-1 are intended 
to inform and encourage those responsible for accessibility to go beyond the minimum provisions of 
accessibility legislation and regulations. 

ISO/IEC TR 29138-2:2009 Information technology — Accessibility considerations for people with 
disabilities — Part 2: Standards inventory 

ISO/IEC TR 29138-2 identifies a collection of documents that provides guidance on meeting the needs 
of people with disabilities, which are referred to as standards even though they encompass more than 
traditional ISO and ISO/IEC standards. While its primary audience is standards developers, it can also 
be helpful for developers of information technology products and services, policy makers, procurers and 
for accessibility advocates to consider. 

In addition to identifying user needs, ISO/IEC TR 29138-2 identifies problems that people with disabilities 
experience with IT that lead to these user needs. It also identifies the relationship of these user needs 
with the accessibility factors for standards developers to consider, when developing standards, found in 
ISO/IEC Guide 71 Guidelines to address the needs of older persons and people with disabilities. 
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ISO/IEC TR 29138-3:2009 Information technology — Accessibility considerations for people with 
disabilities — Part 3: Guidance on user needs mapping 

ISO/IEC TR 29136-3 provides guidance on the mapping of the set of user needs with the provisions of 
a particular standard, technical report, or set of guidelines. It provides both basic guidance that should 
be used for all user needs mapping and optional guidance that may be added to the basic guidance. 
Mapping user needs is a voluntary activity intended to help improve accessibility for all users and in 
particular for users with special needs that might otherwise be overlooked. User needs mapping is not 
intended to be used to evaluate, certify, or otherwise judge a given standard or set of guidelines. 

ISO/IEC 29150 (SIGNCRYPTION) 

ISO/IEC 29150:2011 Information technology — Security techniques — Signcryption 

ISO/IEC 29150 specifies four mechanisms for signcryption that employ public key cryptographic techniq-
ues requiring both the originator and the recipient of protected data to have their own public and private 
key pairs. The methods specified in ISO/IEC 29150 have been designed to maximize the level of security 
and provide efficient processing of data. All the mechanisms defined have mathematical "proofs of sec-
urity", that is, rigorous arguments supporting their security claims. ISO/IEC 29150 is not applicable to 
infrastructures for management of public keys which are defined in ISO/IEC 11770-1 and ISO/IEC 9594. 

ISO/IEC 29162 (GUIDELINES FOR USING DATA STRUCTURES IN 
AIDC MEDIA) 

ISO/IEC TR 29162:2012 Information technology — Guidelines for using data structures in AIDC media 

ISO/IEC TR 29162 provides guidance on how to write and read the necessary data on the use in the 
supply chain to each linear bar code and two-dimensional symbols, RFID transponder or other AIDC 
media. 

ISO/IEC 29166 (TRANSLATION BETWEEN ISO/IEC 26300 AND 
ISO/IEC 29500) 

 OOXML 

 ODD 

ISO/IEC TR 29166:2011 Information technology — Document description and processing languages 
— Guidelines for translation between ISO/IEC 26300 and ISO/IEC 29500 document formats 

OASIS Open Document Format (ISO/IEC 26300) and Office Open XML (ISO/IEC 29500) are both open 
document formats for saving and exchanging word processing documents, spreadsheets and presen-
tations. Both formats are XML based but differ in design and scope. ISO/IEC TR 29166 aims at analyzing 
the two international standards and their underlying concepts in terms of interoperability issues for a 
selected set of features. It analyses the way these features are implemented in both international stand-
ards and estimates the degree of translatability between them using a table-based comparison. ISO/IEC 
TR 29166 serves as a preliminary technical translation guideline for evaluating translatability between 
certain parts of the two international standards. It does not compare different implementations which 
can cause additional kinds of interoperability problems. 
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ISO/IEC TR 29166 starts by studying common use cases to identify how the most important functionaliti-
es of one document format can be represented in the other format. This is followed by a thorough review 
of the concepts, architectures and various features of the two document formats in order to provide a 
good understanding of the commonalities and differences. It is expected that functionalities will be able 
to be translated with different degrees of fidelity to the other format. As an illustrative sample of this 
functionality, detailed information is provided on the extent to which those functionalities can be trans-
lated. 

ISO/IEC TR 29166 addresses both developers seeking to implement either ISO/IEC 26300 or ISO/IEC 
29500 and template designers and other power users whose competences cut across the spectrum of 
XML and XML-related technologies which directly or remotely deal with one or both of the two internati-
onal standards. ISO/IEC TR 29166 will be of great assistance to those seeking to exchange documents 
between formats, to extract data from or import data into documents, or to write applications supporting 
the two formats. It is a necessary step to the goal of helping achieve interoperability and harmonization 
between the two formats. It should encourage standards bodies as well as the developers of office suites 
to translate some of the ideas into future versions of the standards and products. 

ISO/IEC 29186 (TEST METHOD OF COLOUR GAMUT MAPPING 
ALGORITHM FOR OFFICE COLOUR SOFTCOPY AND HARDCO-
PY) 

ISO/IEC TR 29186:2012 Information technology — Office equipment — Test method of colour gamut 
mapping algorithm for office colour softcopy and hardcopy 

ISO/IEC TR 29186 is a supplement to CIE 156:2004, applicable for use in evaluating the colour gamut 
mapping algorithms of office colour softcopy and hardcopy equipment. ISO/IEC TR 29186 defines test 
charts, test chart image processing workflow, media, viewing conditions, measurements, color spaces 
and experimental methods, suitable for use with office equipment, which either do not exist in or are 
different from CIE 156:2004. Colour softcopy may be displayed on monitors, incorporating display tech-
nologies such as CRT and LCD. Colour hardcopy may be produced by non-impact colour printers, in-
cluding technologies such as ink jet and electro photography. 

ISO/IEC 29194 (GUIDE ON DESIGNING ACCESSIBLE AND INCLU-
SIVE BIOMETRIC SYSTEMS) 

ISO/IEC TR 29194:2015 Information Technology — Biometrics — Guide on designing accessible and 
inclusive biometric systems 

Procurements of biometric systems often stipulate requirements for the systems to be inclusive and 
make provision for exception handling. ISO/IEC TR 29194 provides guidance for biometric system de-
sign and procurement to handle the range of accessibility and usability issues. ISO/IEC TR 29194 builds 
upon the generic guidance in ISO/IEC/TR 24714-1 Information technology — Biometrics — Jurisdiction-
al and societal considerations for commercial applications — Part 1: General guidance. The biometric 
modalities addressed in ISO/IEC TR 29194 include those described in the ISO/IEC 19794 Information 
Technology — Biometric data interchange formats: Finger, Iris, Signature, Vascular, Hand-geometry, 
Voice. 
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ISO/IEC 29794 (BIOMETRIC SAMPLE QUALITY) 

ISO/IEC 29794-1:2016 Information technology — Biometric sample quality — Part 1: Framework 

ISO/IEC 29794-1, for any or all biometric sample types as necessary, establishes: 

– terms and definitions that are useful in the specification and use of quality metrics; 

– purpose and interpretation of biometric quality scores; 

– encoding of quality data fields in biometric data interchange formats; 

– methods for developing biometric sample datasets for the purpose of quality score normalization; 

– format for exchange of quality algorithm results; 

– methods for aggregation of quality scores. 

ISO/IEC 29794-1 does not cover: 

– specification of minimum requirements for sample, module, or system quality scores; 

– performance assessment of quality algorithms; 

– standardization of quality algorithms. 

ISO/IEC 29794-4:2017 Information technology — Biometric sample quality — Part 4: Finger image 
data 

ISO/IEC 29794-4 establishes: 

– terms and definitions for quantifying finger image quality; 

– methods used to quantify the quality of finger images; 

– standardized encoding of finger image quality; 

– for finger images at 196,85 px/cm spatial sampling rate scanned or captured using optical sensors 
with capture dimension (width, height) of at least 1,27 cm × 1,651 cm. 

ISO/IEC TR 29794-5:2010 Information technology — Biometric sample quality — Part 5: Face image 
data 

ISO/IEC TR 29794-5, for aspects of quality specific to facial images: 

– specifies terms and definitions that are useful in the specification, use and testing of face image 
quality metrics; 

– defines the purpose, intent, and interpretation of face image quality scores. 
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Performance assessment of quality algorithms and standardization of quality algorithms are outside the 
scope of ISO/IEC TR 29794-5. 

ISO/IEC 29794-6:2015 Information technology — Biometric sample quality — Part 6: Iris image data 

ISO/IEC 29794-6 establishes: 

– methods used to quantify the quality of iris images, 

– normative requirements on software and hardware producing iris images, 

– normative requirements on software and hardware measuring the utility of iris images, 

– terms and definitions for quantifying iris image quality, and standardized encoding of iris image 
quality.  

ISO/IEC 29794-6 does not cover performance evaluation of specific iris quality assessment algorithms. 

ISO/IEC 30103 (FRAMEWORK FOR PRODUCT QUALITY ACHIEVE-
MENT) 

ISO/IEC TS 30103:2015 Software and Systems Engineering — Lifecycle Processes — Framework for 
Product Quality Achievement 

The scope of ISO/TS 30103 is to indicate how to apply the life cycle processes in ISO/IEC/IEEE 15288:
2008 to achieve quality in the context of a specific product. It is independent of any tailoring that may be 
made to modify the generic process descriptions to suit the needs of a particular context. Even after any 
applicable tailoring, there is a need to apply the resulting process guidance and determine the specific 
detailed activities, tasks and associated success criteria for each of the process instances needed to 
deliver the target system. That is the focus of the framework described in ISO/TS 30103. It is applicable 
to: 

– those who use or plan to use ISO/IEC/IEEE 15288:2008 on projects dealing with man-made sys-
tems, software-intensive systems, software products, and services related to those systems and 
products, regardless of project scope, product(s), service(s), methodology, size or complexity; 

– those who use or plan to use ISO/IEC/IEEE 15289 on projects dealing with man-made systems, 
software-intensive systems, software products, and services related to those systems and products, 
regardless of project scope, product(s), methodology, size or complexity; 

– anyone performing technical processes and tasks; 

– those who are responsible for the technical management of projects concerned with the develop-
ment of systems; 

– those responsible for performing ISO/IEC/IEEE 15288:2008 life cycle processes at a project level; 

– organizations and individuals subcontracting a project management effort; 
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– anyone developing systems engineering management documentation to complete technical plan-
ning aspects of their project processes; 

– anyone performing systems engineering activities; 

– project managers responsible for staffing projects and identifying competency development needs; 

– anyone developing information items during the application of project and technical processes; 

– anyone performing project and technical processes to aid in ensuring that the information items 
developed during these processes conform to ISO/IEC/IEEE 15289. 

ISO/IEC 30108 (BIOMETRIC IDENTITY ASSURANCE SERVICES) 

ISO/IEC 30108-1:2015 Information technology — Biometric Identity Assurance Services — Part 1: 
BIAS services 

ISO/IEC 30108-1 defines the architecture, operations, data elements, and basic requirements for BIAS 
(Biometric Identity Assurance Services): a framework for the implementation of generic, biometric-based 
identity services within a services-oriented environment. An identity in the context of BIAS comprises a 
subject, biographic data, and biometric data. Other parts are intended to define specific BIAS implemen-
tations, or bindings, within specific environments, for example, SOAP web services. 

BIAS services are generic in nature, being modality neutral, and not targeted at any particular business 
application. These services include those related to identity data management, transformation, and bio-
metric comparison. Services are invoked by a BIAS requester and implemented by a BIAS service pro-
vider (responder). It does not prescribe the architecture or business logic of either the requester or 
service provider. 

Two categories of identity services are defined: primitive and aggregate. Primitive services are more 
atomic and well-defined, whereas the aggregate services tend to be higher level and enable more flexibi-
lity on the part of the BIAS service provider. 

Two identity models are also defined: person-centric and encounter-based. Person-centric systems 
maintain a single up-to-date record (set of data) for a given subject, whereas an encounter-based sys-
tem retains data related to each interaction the subject has with the system. 

ISO/IEC 30108-1 represents a version of BIAS subsequent to that previously standardized by INCITS 
and OASIS, therefore, it is denoted as version 2.0. 

ISO/IEC 30109 (USER INTERFACE TO REMOTE ACCESS PERSO-
NAL COMPUTING ENVIRONMENT VIA THE INTERNET ON DIFF-
ERENT TYPES OF HARDWARE) 

ISO/IEC TR 30109:2015 Information technology — User interfaces — Worldwide availability of 
personalized computer environments 

ISO/IEC TR 30109 describes methods to enable access to a personal computing environment via the 
Internet, with a culturally and linguistically convenient and uniform personal user interface, on different 
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types of hardware. The purpose of ISO/IEC TR 30109 is to provide a way to make access as uniform 
as possible in a culturally and linguistically acceptable way so that users can have the almost the same 
personal user interface to their environments on the Internet wherever they go. Some areas of concern 
are the different keyboards or other inputting devices, different protocols for accessing the personal user 
environment via the Internet, and having uniform access to different Internet hosting environments. 

ISO/IEC 30112 (METHODS FOR CULTURAL CONVENTIONS) 

ISO/IEC TR 30112:2014 Information technology — Specification methods for cultural conventions 

Ersatt av ISO/IEC 30112:2020. 

ISO/IEC 30112:2020 Information technology — Specification methods for cultural conventions 

ISO/IEC 30112 specificerar beskrivningsformat och funktionalitet för specifikationen av kulturella kon-
ventioner, beskrivningsformat för teckenuppsättningar, och beskrivningsformat för att knyta teckennamn 
till ISO/IEC 10646, såväl som att ställa in grundinställningar för vissa av dem. Till exempel, dessa speci-
fikationer kan komma i uttryck som lokala parametrar (eng. locale) i den tekniska miljön. 

ISO/IEC 30116 (OCR QUALITY TESTING) 

ISO/IEC 30116:2016 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— Optical Character Recognition (OCR) quality testing 

ISO/IEC 30116 

– specifies the methodology for the measurement of specific attributes of OCR-B character strings, 

– defines a method for evaluating these measurements and deriving an overall assessment of char-
acter string quality, 

– defines a reference decode algorithm for OCR-B, and 

– gives information on possible causes of deviation from optimum grades to assist users in taking 
appropriate corrective action. 

ISO/IEC 30116 applies to OCR-B as defined in ISO 1073-2, but its methodology can be applied partially 
or wholly to other OCR fonts. 

ISO/IEC 30122 (USER VOICE INTERFACE) 

ISO/IEC 30122-1:2016 Information technology — User interfaces — Voice commands — Part 1: 
Framework and general guidance 

ISO/IEC 30122-1 defines a framework and general guidance for essential voice commands. It provides 
a limited number of commands which could be memorized to facilitate the use of ICT-devices including 
computers, PDAs (Personal Digital Assistant), tablets, mobile devices, car navigation systems and busi-
ness machines. It does not include the natural sentence recognition by using natural language process-
ing technology. 
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ISO/IEC 30122-2:2017 Information technology — User interfaces — Voice commands — Part 2: 
Constructing and testing 

ISO 30122-2 provides the technical criterions and test methods of voice commands and its speech 
recognition engine. The technical criterions include the phonetic requirements for spoken words or phra-
ses that compose the voice command. The test methods verify whether the voice command or speech 
recognition engine satisfies the required specifications. 

ISO/IEC 30122-3:2017 Information technology — User interfaces — Voice commands — Part 3: 
Translation and localization 

ISO/IEC 30122-3 contains requirements and recommendations concerning multilingual voice comman-
ds and internationalization. It specifies the linguistic requirements and recommendations for translation 
and localization of spoken words or phrases for voice commands. It also includes how to determine the 
correct words or phrases for voice commands based on the various linguistic needs. It does not include 
technical issues. 

ISO/IEC 30122-4:2016 Information technology — User interfaces — Voice commands — Part 4: 
Management of voice command registration 

ISO/IEC 30122-4 defines supplementary procedural information, requirements and criteria that apply to 
a collection of voice commands published as a web-accessible voice command database. They are 
based on Annex SL of the IEC supplement to ISO/IEC Directives. It also defines the method for adding, 
changing or withdrawing voice commands in an electronic database of standard voice commands. For 
management of voice command registration, unless otherwise specified, ISO/IEC 30122-4 follows Ann-
ex SL ISO/IEC Directives - Supplement - Procedures Specific to ISO. 

ISO/IEC 30137 (BIOMETRICS IN VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS) 

ISO/IEC 30137-1:2019 Information technology — Use of biometrics in video surveillance systems — 
Part 1: System design and specification 

The ISO 30137 series is applicable to the use of biometrics in VSS (Video Surveillance System), also 
known as CCTV (Closed Circuit Television) for a number of scenarios, including real-time operation 
against watch-lists and in post event analysis of video data. In most cases, the biometric mode of choice 
will be face recognition, but ISO 30137 also provides guidance for other modalities such as gait 
recognition. ISO 30137: 

– Defines the key terms for use in the specification of biometric technologies in a VSS, including met-
rics for defining performance. 

– For the operation of a biometric recognition capability in conjunction with a VSS, provides guidance 
on selection of, for example, camera types, placement of cameras, image specification. 

– Provides guidance on the composition of the gallery or watch-list against which facial images from 
the VSS are compared, including the selection of appropriate images of sufficient quality, and the 
size of the gallery in relation to performance requirements. 

– Makes recommendations on data formats for facial images and other relevant information, including 
metadata, obtained from video footage, used in watch-list images, or from observations made by 
human operators. 
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– Establishes general principles for supporting the operator of the VSS, including user interfaces and 
processes to ensure efficient and effective operation, and highlights the need to have suitably train-
ed personnel. 

– Highlights the need for robust governance processes to provide assurance that the implemented 
security, privacy and personal data protection measures specific to the use of biometric technologies 
with a VSS are fit for purpose, and that societal considerations are reflected in the deployed system, 
for example, internationally recognizable signage. 

ISO 30137 also provides information on related recognition and detection tasks in a VSS such as: 

– estimation of crowd densities; 

– determining patterns of movement of individuals; 

– identification of individuals appearing in more than one camera; 

– use of other biometric modalities such as gait or iris; 

– use of specialized software to infer attributes of individuals, for example, estimation of gender and 
age; 

– interfaces to other related functionality, for example, video analytics to measure queue lengths or to 
alert for abandoned baggage. 

ISO/IEC 30182 (GUIDANCE FOR ESTABLISHING A SMART CITY 
CONCEPT MODEL FOR DATA INTEROPERABILITY) 

ISO/IEC 30182:2017 Smart city concept model — Guidance for establishing a model for data 
interoperability 

ISO/IEC 30182 describes and gives guidance on a SCCM (Smart City Concept Model) that can provide 
the basis of interoperability between component systems of a smart city, by aligning the ontologies in 
use across different sectors. It includes concepts and the relationship between concepts. For example, 

– the former, ORGANIZATION, PLACE, COMMUNITY, ITEM, METRIC, SERVICE, RESOURCE, and 

– the ladder, ORGANIZATION has RESOURCEs, EVENT at a PLACE. 

The SCCM does not replace existing models where they exist, but, by mapping from a local model to a 
parent model, questions can be asked about data in a new and joined-up way. ISO/IEC 30182 is aimed 
at organizations that provide services to communities in cities, and manage the resulting data, as well 
as decision-makers and policy developers in cities. 

The SCCM is relevant wherever many organizations provide services to many communities within a 
place. It does not cover the data standards that are relevant to each concept in the SCCM and does not 
attempt to list or recommend the sources of identifiers and categorizations that cities map to the SCCM. 

The SCCM has been devised to communicate the meaning of data. It does not attempt to provide con-
cepts to describe the metadata of a dataset, for example, validity and provenance of data. It covers 
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semantic interoperability, that is, defining the meaning of data, particularly from many sources. It does 
not cover other barriers to interoperability. 

ISO/IEC/IEEE 12207 (SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES) 

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering — Software life cycle processes 

ISO/IEC/IEEE 12207 establishes a common framework for software life cycle processes, with well-defin-
ed terminology that can be referenced by the software industry. It contains processes, activities, and 
tasks that are applicable during the acquisition, supply, development, operation, maintenance or dispo-
sal of software systems, products, and services. 

The life cycle processes are accomplished through the involvement of stakeholders, with the ultimate 
goal of achieving customer satisfaction. ISO/IEC/IEEE 12207 applies to the acquisition, supply, develop-
ment, operation, maintenance, and disposal, whether performed internally or externally to an organiza-
tion, of software systems, products and services, and the software portion of any system. Software 
includes the software portion of firmware. Those aspects of system definition needed to provide the 
context for software products and services are included. ISO/IEC/IEEE 12207 also provides processes 
that can be employed for defining, controlling, and improving software life cycle processes within an 
organization or a project. The processes, activities, and tasks of this document can also be applied 
during the acquisition of a system that contains software, either alone or in conjunction with ISO/IEC/
IEEE 15288:2015. 

In the context of ISO/IEC/IEEE 12207 and ISO/IEC/IEEE 15288 there is a continuum of human-made 
systems from those that use little or no software to those in which software is the primary interest. It is 
rare to encounter a complex system without software, and all software systems require physical system 
components to operate, that is hardware, either as part of the software system-of-interest or as an ena-
bling system or infrastructure. Thus, the choice of whether to apply ISO/IEC/IEEE 12207 for the software 
life cycle processes, or ISO/IEC/IEEE 15288:2015 depends on the system-of-interest. Processes in both 
documents have the same process purpose and process outcomes, but differ in activities and tasks to 
perform software engineering or systems engineering, respectively. There is a wide variety of software 
systems in terms of their purpose, domain of application, complexity, size, novelty, adaptability, quanti-
ties, locations, life spans and evolution. ISO/IEC/IEEE 12207 describes the processes that comprise the 
life cycle of man-made software systems. It therefore applies to one-of-a-kind software systems, soft-
ware systems for wide commercial or public distribution, and customized, adaptable software systems. 
It also applies to a complete stand-alone software system and to software systems that are embedded 
and integrated into larger, more complex and complete systems. 

ISO/IEC/IEEE 12207 applies to the full life cycle of software systems, products, and services, including 
conception, development, production, utilization, support and retirement, and to their acquisition and 
supply, whether performed internally or externally to an organization. The life cycle processes of this 
document can be applied concurrently, iteratively and recursively to a software system and incrementally 
to its elements. It does not prescribe a specific software life cycle model, development methodology, 
method, modelling approach, or technique. The users of ISO/IEC/IEEE 12207 are responsible for select-
ing a life cycle model for the project and mapping the processes, activities, and tasks in ISO/IEC/IEEE 
12207 into that model. The parties are also responsible for selecting and applying appropriate methodo-
logies, methods, models and techniques suitable for the project. 

ISO/IEC/IEEE 12207 does not establish a management system or require the use of any management 
system standard. However, it is intended to be compatible with the quality management system specified 
by ISO 9001, the service management system specified by ISO/IEC 20000-1 (IEEE Std 20000-1), and 
the information security management system specified by ISO/IEC 27000. ISO/IEC/IEEE 12207 does 
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not detail information items in terms of name, format, explicit content and recording media. ISO/IEC/
IEEE 15289 addresses the content for life cycle process information items (documentation). 

ISO/IEC/IEEE 15026 (SYSTEMS AND SOFTWARE ASSURANCE) 

ISO/IEC/IEEE 15026-1:2019 Systems and software engineering — Systems and software assurance — 
Part 1: Concepts and vocabulary 

ISO/IEC/IEEE 15026-1 defines assurance-related terms and establishes an organized set of concepts 
and relationships to form a basis for shared understanding across user communities for assurance. It 
provides information to users of the other parts of ISO/IEC/IEEE 15026 including the combined use of 
multiple parts. The essential concept introduced by all parts of ISO/IEC/IEEE 15026 is the statement of 
claims in an assurance case and the support of those claims through argumentation and evidence. 
These claims are in the context of assurance for properties of systems and software within life cycle 
processes for the system or software product. Assurance for a service being operated and managed on 
an ongoing basis is not covered in any part of ISO/IEC/IEEE 15026. 

A variety of potential users of ISO/IEC/IEEE 15026 exists including developers and maintainers of assu-
rance cases and those who wish to develop, sustain, evaluate or acquire a system that possesses 
requirements for specific properties in such a way as to be more certain of those properties and their 
requirements. All parts of ISO/IEC/IEEE 15026 uses concepts and terms consistent with ISO/IEC/IEEE 
12207 and ISO/IEC/IEEE 15288 and generally consistent with the ISO/IEC 25000 series, but the poten-
tial users of ISO/IEC/IEEE 15026 need to understand the differences from concepts and terms to which 
they may be accustomed. ISO/IEC/IEEE 15026-1 attempts to clarify these differences. 

The primary purpose of ISO/IEC/IEEE 15026-1 is to aid users of the other parts of ISO/IEC/IEEE 15026 
by providing context, concepts and explanations for assurance, assurance cases and integrity levels. 
While essential to assurance practice, details regarding exactly how to measure, demonstrate or analyze 
particular properties are not covered. These are the subjects of more specialized standards of which a 
number are referenced and included in the Bibliography. 

ISO/IEC 15026-2:2011 Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 
2: Assurance case 

ISO/IEC 15026-2 specifies minimum requirements for the structure and contents of an assurance case 
to improve the consistency and comparability of assurance cases and to facilitate stakeholder communi-
cations, engineering decisions, and other uses of assurance cases. An assurance case includes a top-
level claim for a property of a system or product or set of claims, systematic argumentation regarding 
this claim, and the evidence and explicit assumptions that underlie this argumentation. Arguing through 
multiple levels of subordinate claims, this structured argumentation connects the top-level claim to the 
evidence and assumptions. Assurance cases are generally developed to support claims in areas such 
as safety, reliability, maintainability, human factors, operability, and security, although these assurance 
cases are often called by more specific names, for example safety case or R&M (Reliability and Main-
tainability) case. ISO/IEC 15026-2 does not place requirements on the quality of the contents of an 
assurance case and does not require the use of a particular terminology or graphical representation. 
Likewise, it places no requirements on the means of physical implementation of the data, including no 
requirements for redundancy or co-location. 

ISO/IEC 15026-3:2015 Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 
3: System integrity levels 
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ISO/IEC 15026-3 specifies the concept of integrity levels with corresponding integrity level requirements 
that are required to be met in order to show the achievement of the integrity level. It places requirements 
on and recommends methods for defining and using integrity levels and their corresponding integrity 
level requirements. It covers systems, software products, and their elements, as well as relevant external 
dependences. ISO/IEC 15026-3 is applicable to systems and software and is intended for use by 

– definers of integrity levels such as industry and professional organizations, standards organizations, 
and government agencies, and 

– users of integrity levels such as developers and maintainers, suppliers and acquirers, system or 
software users, assessors of systems or software and administrative and technical support staff of 
systems and, or software products. 

One important use of integrity levels is by suppliers and acquirers in agreements, for example, to aid in 
assuring safety, financial, or security characteristics of a delivered system or product. ISO/IEC 15026-3 
does not prescribe a specific set of integrity levels or their integrity level requirements. It does not pre-
scribe the way in which integrity level use is integrated with the overall system or software engineering 
life cycle processes. However, Annex A does provide an example of use of ISO/IEC 15026-3. 

ISO/IEC/IEEE 15026-4:2021 Systems and software engineering — Systems and software assurance — 
Part 4: Assurance in the life cycle 

ISO/IEC/IEEE 15026-4 provides guidance and recommendations for assurance of a selected claim abo-
ut the system-of-interest by achieving the claim and showing the achievement. The guidance and recom-
mendations are given in a system assurance process view on top of ISO/IEC/IEEE 15288 and a software 
assurance process view on top of ISO/IEC/IEEE 12207. 

ISO/IEC/IEEE 15288 (SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES) 

ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering — System life cycle processes 

ISO/IEC/IEEE 15288 establishes a common framework of process descriptions for describing the life 
cycle of systems created by humans. It defines a set of processes and associated terminology from an 
engineering viewpoint. These processes can be applied at any level in the hierarchy of a system's struc-
ture. Selected sets of these processes can be applied throughout the life cycle for managing and per-
forming the stages of a system's life cycle. This is accomplished through the involvement of all stake-
holders, with the ultimate goal of achieving customer satisfaction. 

ISO/IEC/IEEE 15288:2015 also provides processes that support the definition, control and improvement 
of the system life cycle processes used within an organization or a project. Organizations and projects 
can use these processes when acquiring and supplying systems. ISO/IEC/IEEE 15288 concerns those 
systems that are man-made and may be configured with one or more of the following system elements: 
hardware, software, data, humans, processes such as providing service to users, procedures such as 
operator instructions, facilities, materials and naturally occurring entities. 

ISO/IEC/IEEE 15289:2019 Systems and software engineering — Content of life-cycle information 
items (documentation) 

ISO/IEC/IEEE 15289 specifies the purpose and content of all identified systems and software life-cycle 
and service management information items (documentation). The information item contents are defined 
according to generic document types (Clause 7), and the specific purpose of the document (Clause 10). 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 625 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO/IEC/IEEE 15289 assumes an organization is performing life-cycle processes, or delivering system 
or software engineering services, using either or both of 

– ISO/IEC/IEEE 12207:2017 software life cycle processes, 

– ISO/IEC/IEEE 15288:2015 system life cycle processes. 

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 and ISO/IEC/IEEE 15288:2015 define an Information Management process, 
but do not according to ISO/IEC/IEEE 12207:2017 "detail information items in terms of name, format, 
explicit content, and recording media" (sec. 1.4). These standards identify, recommend or require a 
number of documentation items. ISO/IEC/IEEE 15289 provides a mapping of processes from the above 
standards to a set of information items. It provides a consistent approach to meeting the information and 
documentation requirements of systems and software engineering and engineering service manage-
ment. 

The generic document types defined in ISO/IEC/IEEE 15289 are used to identify the information necess-
ary to support the processes required by ISO/IEC/IEEE 12207:2017 and ISO/IEC/IEEE 15288:2015. 
The generic document types, which can be referred to as information item types, are used to identify 
the information necessary to support the processes. 

For each life-cycle process or service, it would be possible to prepare a policy, plan, procedures and 
reports, as well as numerous records, requests, descriptions and specifications. Such an elaboration of 
the documentation schema would be more rigorous than specified by ISO/IEC/IEEE 12207:2017 or ISO/
IEC/IEEE 15288:2015. As ISO/IEC/IEEE 15288:2015 points out "The users of this document are res-
ponsible for selecting a life cycle model for the project and mapping the processes, activities, and tasks 
in this document into that model. The parties are also responsible for selecting and applying appropriate 
methodologies, methods, models and techniques suitable for the project." (sec. 1.4). Thus, information 
items are combined or subdivided consistent with the life cycle model, as needed for project or organi-
zational purposes (Clause 4-5). 

ISO/IEC/IEEE 15289 is not a management system standard and does not establish a service manage-
ment system, quality management system, or asset management system. It does not include: 

– The format or content of recommended input data or input information items, except for the content 
of those input items that are also output information items. 

– Instructions on combining or subdividing information items and information item contents of a similar 
nature. 

– Guidance on selecting an appropriate presentation format, delivery media and maintenance tech-
nology for systems or software life-cycle data, records, information items or documentation, such as 
electronic publishing systems, content management systems or data repositories. 

NOTE ISO/IEC/IEEE 26531 provides requirements for content management and component cont-
ent management systems. ISO/IEC 26514 provides guidance on formats for user documentation 
(information for users). 

– Detailed content for information items related to general business, contractual, organizational and 
financial management that is not specific to systems and software engineering and engineering 
service management, such as business strategies, contract change notices (agreement change 
report), human resources and investment policies, personnel selection criteria, financial budgeting 
and accounting policies and procedures, cost reports, or payroll data. 
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– Information items showing only approval of an ISO/IEC/IEEE 12207:2017 or ISO/IEC/IEEE 15288:
2015 sub-clause, such as ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.10.3.c.3. 

– Any ISO/IEC/IEEE 15288:2015 or ISO/IEC/IEEE 12207:2017 sub-clause not explicitly or implicitly 
identifying the recording of information about a process, activity or task, for example, ISO/IEC/IEEE 
12207:2017, 6.2.4.3.c. 

– Work products, models, software, and other artifacts of life-cycle products and services that are not 
information items or records used in information items. 

ISO/IEC/IEEE 23026 (WEBSITES FOR SYSTEMS, SOFTWARE, AND 
SERVICES INFORMATION) 

 Användning och hantering av materiel och metoder 

ISO/IEC/IEEE 23026:2015 Systems and software engineering — Engineering and management of 
websites for systems, software, and services information 

ISO/IEC/IEEE 23026 defines system engineering and management requirements for the life cycle of 
websites including strategy, design, engineering, testing and validation, and management and sustain-
ment for Intranet and Extranet environments. It applies to those using web technology to present ICT 
information, such as user documentation for systems and software, life-cycle documentation for systems 
and software engineering projects, and documentation of policies, plans, and procedures for IT service 
management. It provides requirements for website owners and website providers, managers responsib-
le for establishing guidelines for website development and operations, for software developers and oper-
ations and maintenance staff who may be external or internal to the website owner’s organization. It 
applies to websites for public access and for limited access, such as for users, customers, and subscri-
bers seeking information on IT products and services. The goal is to improve the usability of informatio-
nal websites and ease of maintenance of managed Web operations in terms of 

– locating relevant and timely information, 

– applying information security management, 

– facilitating ease of use, and 

– providing for consistent and efficient development and maintenance practices. 

ISO/IEC/IEEE 23026 is not intended for websites used primarily for marketing or sales, or to deliver 
instructional material, or to provide GUI for business or consumer transactional application processing. 
However, it may provide useful insights for managing such sites. It focuses on vendor- and product-
independent considerations. It does not include specifications for application development tools, prog-
ramming languages used for archiving site content or for presentation of content on the web, metadata 
tags, or protocols for web page design based on W3C and related industry guidelines. It does not add-
ress tools or systems used for management or storage of information content (data, documents) that 
may be presented on websites. It does not address the design and architecture of software supporting 
the Internet. 
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ISO/IEC/IEEE 24748 (SYSTEMS AND SOFTWARE LIFE CYCLE 
MANAGEMENT) 

ISO/IEC/IEEE 24748-1:2018 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 1: 
Guidelines for life cycle management 

ISO/IEC/IEEE 24748-1 provides guidelines for the life cycle management of systems and software, 
complementing the processes described in ISO/IEC/IEEE 15288 and ISO/IEC/IEEE 12207. It 

– addresses systems concepts and life cycle concepts, models, stages, processes, process applica-
tion, key points of view, adaptation and use in various domains and by various disciplines, 

– establishes a common framework for describing life cycles, including their individual stages, for the 
management of projects to provide, or acquire either products or services, 

– defines the concept and terminology of a life cycle, 

– supports the use of the life cycle processes within an organization or a project, where organizations 
and projects can use these life cycle concepts when acquiring and supplying either products or 
services, 

– provides guidance on adapting a life cycle model and the content associated with a life cycle or a 
part of a life cycle, 

– describes the relationship between life cycles and their use in applying the processes in ISO/IEC/
IEEE 15288 (systems aspects) and ISO/IEC/IEEE 12207 (software aspects), 

– shows the relationships of life cycle concepts to the hardware, human, services, process, procedure, 
facility and naturally occurring entity aspects of projects, and 

– describes how its concepts relate to detailed process standards, for example, in the areas of measu-
rement, project management and risk management. 

ISO/IEC/IEEE 24748-2:2018 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 2: 
Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 15288 (System life cycle processes) 

ISO/IEC/IEEE 24748-2 is a guideline for the application of ISO/IEC/IEEE 15288:2015. It addresses sys-
tem, life cycle, organizational, project, and process, concept application, principally through reference 

to ISO/IEC/IEEE 24748‑1 and ISO/IEC/IEEE 15288:2015. It gives guidance on applying ISO/IEC/IEEE 

15288:2015 from the aspects of strategy, planning, application in organizations, and application on pro-
jects. It also provides comparison of the differences between ISO/IEC/IEEE 15288:2015 and the prior 
versions, ISO/IEC 15288:2008. ISO/IEC/IEEE 24748-2 is intended to be consistent with both ISO/IEC/

IEEE 24748‑1 and ISO/IEC/IEEE 15288:2015 in its treatment of life-cycle concepts and systems engi-

neering processes. 

NOTE Systems engineering for defense programs is addressed in IEEE Std 15288.1 Application of 
Systems Engineering on Defense Programs. 

ISO/IEC TR 24748-3:2020 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 3: 
Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (software life cycle processes) 
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ISO/IEC TR 24748-3 is a guideline for the application of ISO/IEC/IEEE 12207:2017. It establishes guid-
ance to implement a common framework for software life cycle processes, with well-defined terminology, 
that can be referenced by the software industry. It provides guidance on defining, controlling, and impro-
ving software life cycle processes within an organization or a project. It recommends methods and app-
roaches suitable for a variety of life cycle models. The guidance emphasizes the importance of estab-
lishing a strategy, planning, and the involvement of stakeholders, with the ultimate goal of achieving 
customer satisfaction. 

ISO/IEC TR 24748-3 applies to the acquisition, supply, design and development, transition, operation, 
maintenance, and disposal, whether performed internally or externally to an organization, of software 
systems, products, and services, including SaaS (Software as a Service), and the software portion of 
any system. Software includes the software portion of firmware. ISO/IEC TR 24748-3 guidance on pro-
cesses, activities, and tasks can also be applied during the acquisition of a system that contains soft-
ware. The guidance can also be used as a basis for selecting, establishing, and improving organizational 
environments, for example, methods, procedures, techniques, tools, and trained personnel. 

In the context of ISO/IEC TR 24748-3, there is a continuum of human-made systems from those that 
use little or no software to those in which software is the primary interest. It is rare to encounter a com-
plex system without software, and all software systems require physical system components, that is 
hardware, to operate, either as part of the software SoI (System-of-Interest) or as an enabling system 
or infrastructure. Thus, the choice of whether to apply ISO/IEC TR 24748-3 for guidance to the software 
life cycle processes, or ISO/IEC/IEEE 24748-2, depends on the SoI. At a high level, both documents 
have the same life cycle process framework, but differ in guidance for activities and tasks to perform 
software engineering or systems engineering, respectively. 

The processes and process groups in ISO/IEC TR 24748-3 are identical in their purpose and outcomes 
with those in ISO/IEC/IEEE 12207:2017 and in ISO/IEC/IEEE 15288:2015, with one exception: the Sys-
tem, Software Requirements Definition process of ISO/IEC/IEEE 12207:2017 and ISO/IEC TR 24748-3 
has a different name from the System Requirements Definition process of ISO/IEC/IEEE 15288:2015. 
Use of the guidance in ISO/IEC TR 24748-3 is appropriate regardless of software system size or com-
plexity or organizational size. The process outcomes from the ISO/IEC/IEEE 12207:2017 life cycle pro-
cesses are meant to be generic and applicable to the engineering of any software system in any size 
organization. 

ISO/IEC TR 24748-3 does not prescribe nor detail a specific software life cycle model, development 
methodology, method, modelling approach, or technique and method. The variety of ways for implemen-
ting software make it impossible to detail specific procedures, for example, development of new code, 
integration of existing open source components and commercial products, or modifications to existing 
software, including transition to new platforms. 

ISO/IEC TR 24748-3 does not establish a management system or provide guidance on the use of any 
management system standard. However, it is intended to be compatible with the quality management 
system specified by ISO 9001, the service management system specified by ISO/IEC 20000-1, all parts 
of the IT asset management system specified by ISO/IEC 19770, and the information security manage-
ment system specified by ISO/IEC 27000. 

ISO/IEC TR 24748-3 provides guidance on aspects of purposes, outcomes, activities, and tasks in ISO/
IEC/IEEE 12207:2017. However, it does not repeat the detailed requirements and recommendations for 
purposes, outcomes, activities, and tasks for each life cycle process found in ISO/IEC/IEEE 12207:2017. 
It provides references to specialized standards that provide more detailed requirements and guidance 
for the various processes and information products (information items). ISO/IEC TR 24748-3 does not 
detail information items (process inputs and outputs) in terms of name, format, explicit content and rec-
ording media. 
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NOTE ISO/IEC/IEEE 15289 addresses the content for life cycle process information items (documenta-
tion). 

ISO/IEC/IEEE 24748-4:2016 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 4: 
Systems engineering planning 

ISO/IEC/IEEE 24748-4 

– specifies the Technical Management processes from ISO/IEC/IEEE 15288 that are required to be 
implemented for planning a systems engineering project, 

– gives guidelines for applying the required processes, 

– specifies a required information item, a plan for the technical management and execution of the 
project that is to be produced through the implementation of the Project Planning process, 

– gives guidelines for the format and content of the required information item, and 

– provides normative definition of the content of the information item that results from the application 
of these processes to that end; in ISO/IEC/IEEE 24748-4 the plan for technical project management 
is termed SEMP (Systems Engineering Management Plan). 

ISO/IEC/IEEE 24748-4 is applicable to 

– those who use or plan to use ISO/IEC/IEEE 15288 on projects dealing with man-made systems 
including software-intensive systems, software products, and services related to those systems and 
products, 

– those who are responsible for the technical management of projects concerned with the engineering 
of systems, 

– those responsible for executing ISO/IEC/IEEE 15288 system life cycle processes at a project level, 

– organizations and individuals who are subcontracting a project management effort, 

– anyone developing engineering management documentation to complete technical planning aspec-
ts of their project’s processes. 

In many organizations, the various responsibilities of technical management are assigned to more than 
one person. Where the term technical manager or systems engineering manager is used in ISO/IEC/
IEEE 24748-4, the guidance, advice or normative requirement applies to the applicable role within the 
project or organization. ISO/IEC/IEEE 24748-4 is intended to provide guidance for two-party situations 
and may be equally applied where the two parties are from the same organization. It can also be used 
by a single party as self-imposed tasks. It can also serve as guidance in multi-party situations, where 
high risks are inherent in the supply and integration of complex systems, and procurement can involve 
several suppliers, organizations or parties. 

ISO/IEC/IEEE 24748-5:2017 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 5: 
Software development planning 

ISO/IEC/IEEE 24748-5 provides a common framework for planning and controlling the technical proc-
esses and activities to produce and sustain software products. The complete life cycle is covered by 
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ISO/IEC/IEEE 24748-5 from idea conception to the retirement of a software product. The framework 
described by ISO/IEC/IEEE 24748-5 provides for best practices in communication and cooperation 
among parties that plan for, develop, utilize, and manage modern software. It 

– specifies the required information items to be produced through the implementation of the required 
planning and control processes, 

– specifies the required content of the required information items, 

– gives guidelines for the format and content of the required and related information items, and 

– details the processes necessary to develop and implement a software plan. 

ISO/IEC/IEEE 24748-5 is intended to provide guidance for parties involved in the planning of software 
engineering at all stages of the software life cycle. It is intended to provide a common framework for 
two-party and multi-party collaborations and can be applied where the parties are from the same orga-
nization. It can also be used by a single party. It is applicable to 

– those who use ISO/IEC/IEEE FDIS 12207 on projects dealing with software products and services 
related to those products, 

– those who are responsible for the technical management of the development of software systems, 

– organizations and individuals performing software development activities, and 

– organizations and individuals developing information items during the development of software. 

ISO/IEC TS 24748-6:2016 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 6: 
System integration engineering 

ISO/IEC TS 24748-6 

– specifies activities and processes to be implemented for engineering the integration of systems-of-
interest throughout the life cycle, 

NOTE Systems concerned within ISO/IEC TS 24748-6 are those as defined in ISO/IEC/IEEE 15288, 
that is, systems that are man-made and can be configured with one or more of the following: hard-
ware, software, data, humans, processes such as providing service to users, procedures such as 
operator instructions, facilities, materials and naturally occurring entities. 

– provides guidance for the integration process and its relationships to other system life cycle process-
es as described in ISO/IEC/IEEE 15288, 

– specifies the information items to be produced through the implementation of the integration engine-
ering, that is, the integration process and its relationships to other system life cycle processes, 

– specifies the contents of the information items, and 

– provides guidelines for the format of the information items. 

ISO/IEC TS 24748-6 can be applied to 
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– those who use or plan to use ISO/IEC/IEEE 15288 on projects dealing with man-made systems, 
software-intensive systems, products and services related to those systems, regardless of project 
scope, methodology, size or complexity, and 

– anyone performing integration engineering activities to aid in ensuring that the application of the 
integration process and its relationships to other system life cycle processes conform to ISO/IEC/
IEEE 15288. 

NOTE ISO/IEC TS 24748-6 is intended to be consistent with the other parts of ISO/IEC 24748. 

ISO/IEC/IEEE 24748-7:2019 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 7: 
Application of systems engineering on defense programs 

ISO/IEC/IEEE 24748-7 establishes the requirements for systems engineering activities to be performed 
on projects of the US (United States) DoD (Department of Defense) and other defense agencies across 
the entire system life cycle, including the planning, acquisition, modification, and sustainment of defense 
systems. It provides the foundation for systems engineering within the context of ISO/IEC/IEEE 152881 
and the acquisition environment of DoD and other defense agencies at all levels of system hierarchy. 
ISO/IEC/IEEE 24748-7 provides detailed requirements for the application of the life cycle processes, 
activities, and tasks of ISO/IEC/IEEE 15288 for use on any defense system and includes the effective 
integration of agreement processes, technical processes, technical management processes, and essen-
tial specialty engineering requirements. 

ISO/IEC/IEEE 24748-8:2019 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 8: 
Technical reviews and audits on defense programs 

ISO/IEC/IEEE 24748-8 establishes the requirements for technical reviews and audits to be performed 
throughout the acquisition life cycle for the US (United States) DoD (Department of Defense) and other 
defense agencies. It provides the definition, description, and intent, as well as the entry, exit and success 
criteria, for each technical review and audit. It is to be used to establish agreement between acquirers 
and suppliers on the technical reviews and audits that are needed for the project, as well as the focus 
and expectations of each technical review and audit. 

ISO/IEC/IEEE 24765 (SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING 
VOCABULARY) 

ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering — Vocabulary 

ISO/IEC/IEEE 24765 provides a common vocabulary applicable to all systems and software engineering 
work. It was prepared to collect and standardize terminology. ISO/IEC/IEEE 24765 is intended to serve 
as a useful reference for those in the information technology field, and to encourage the use of systems 
and software engineering standards prepared by Iso and liaison organizations IEEE Computer Society 
and Project Management Institute. ISO/IEC/IEEE 24765 includes references to the active source stan-
dards for definitions so that systems and software engineering concepts and requirements can be further 
explored. 

ISO/IEC/IEEE 24774 (SOFTWARE PROCESS DESCRIPTION) 

ISO/IEC/IEEE 24774:2021 Systems and software engineering — Life cycle management — 
Specification for process description 
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ISO/IEC/IEEE 24774 provides an explanation of considerations involved in defining a process. It gives 
requirements and recommendations for the description of processes by identifying elements and rules 
for their formulation. It also describes the use of process views. It explains how conformance to a pro-
cess can be defined, when the process is described in accordance with this document. It is applicable 
when processes are described for various process definitions in any party, organization or standard 
relating to systems and software engineering processes. It does not describe how processes are com-
posed or otherwise aggregated into larger frameworks or life cycle models. Nor does it cover how to 
assess or evaluate the performance of a process, or the output of a process, that is, products. 

ISO/IEC/IEEE 29119 (SOFTWARE TESTING) 

ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 Software and systems engineering — Software testing — Part 1: 
Concepts and definitions 

ISO/IEC/IEEE 29119-1 facilitates the use of the other ISO/IEC/IEEE 29119 standards by introducing the 
concepts and vocabulary on which these standards are built, as well as providing examples of its appli-
cation in practice. ISO/IEC/IEEE 29119-1 is informative, providing a starting point, context, and guidance 
for the other parts. 

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test 
processes 

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 comprises test process descriptions that define the software testing proc-
esses at the organizational level, test management level and dynamic test levels. It supports dynamic 
testing, functional and non-functional testing, manual and automated testing, and scripted and unscrip-
ted testing. The processes defined in ISO/IEC/IEEE 29119-2 can be used in conjunction with any soft-
ware development lifecycle model. Since testing is a key approach to risk-mitigation in software devel-
opment, ISO/IEC/IEEE 29119-2 follows a risk-based approach to testing. Risk-based testing is a comm-
on industry approach to strategizing and managing testing. Risk-based testing allows testing to be prio-
ritized and focused on the most important features and functions. 

ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test 
documentation 

ISO/IEC/IEEE 29119-3 includes templates and examples of test documentation. The templates are arr-
anged within clauses reflecting the overall test process description structure in ISO/IEC/IEEE 29119-2, 
that is, by the test process in which they are being produced. Annex A contains outlines of the contents 
of each document. Annex B contains mappings of ISO/IEC/IEEE 29119-2. Annex C contains an over-
view of the examples. Annexes D to S contain examples of the application of the templates. Annex T 
provides mappings to existing standards. ISO/IEC/IEEE 29119-3 supports dynamic testing, functional 
and non-functional testing, manual and automated testing, and scripted and unscripted testing. The 
documentation templates defined in ISO/IEC/IEEE 29119-3 can be used in conjunction with any soft-
ware development lifecycle model. 

ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test 
techniques 

ISO/IEC/IEEE 29119-4 defines test design techniques that can be used during the test design and imp-

lementation process that is defined in ISO/IEC/IEEE 29119‑2. ISO/IEC/IEEE 29119-4 is intended for, 

but not limited to, testers, test managers, and developers, particularly those responsible for managing 
and implementing software testing. 
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ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 Software and systems engineering — Software testing — Part 5: 
Keyword-Driven Testing 

ISO/IEC/IEEE 29119-5 defines an efficient and consistent solution for Keyword-Driven Testing by 

– giving an introduction to Keyword-Driven Testing; 

– providing a reference approach to implement Keyword-Driven Testing; 

– defining requirements on frameworks for Keyword-Driven Testing to enable testers to share their 
work items, such as test cases, test data, keywords, or complete test specifications; 

– defining requirements for tools that support Keyword-Driven Testing, which could apply to any tool 
that supports the Keyword-Driven approach, for example, test automation, test design and test man-
agement tools; 

– defining interfaces and a common data exchange format to ensure that tools from different vendors 
can exchange their data, for example, test cases, test data and test results; 

– defining levels of hierarchical keywords, and advising use of hierarchical keywords, which includes 
when to use "flat" structured keywords, and describing specific types of keywords, for example, 
keywords for navigation or for checking a value; 

– providing an initial list of example generic technical low-level keywords, such as inputData or check
Value, which can be used to specify test cases on a technical level, and may be combined to create 
business-level keywords as required. 

NOTE ISO/IEC/IEEE 29119-5 is applicable to all those who want to create keyword-driven test specifica-
tions, create corresponding frameworks, or build test automation based on keywords. 

ISO/IEC/IEEE 41062 (RECOMMENDED PRACTICE FOR SOFTWARE 
ACQUISITION) 

 IEEE/ISO/IEC 41062 (Recommended practice for software acquisition) 

ISO/IEC/IEEE 41062:2019 Software engineering — Recommended practice for software acquisition 

ISO/IEC/IEEE 41062 describes a set of useful quality considerations that can be selected and applied 
during one or more steps in a software acquisition process. The recommended practices can be applied 
to software that runs on any computer system regardless of the size, complexity, or criticality of the 
software. The software supply chain may include integration of OTS (Off-The-Shelf), custom, or FOSS 
(Free and Open Source Software). Each organization or individual using this recommended practice will 
need to identify the specific quality and activities that need to be included within its acquisition process. 

ISO/IEC/IEEE 42010 (SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING) 

ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering — Architecture description 

ISO/IEC/IEEE 42010 addresses the creation, analysis and sustainment of architectures of systems thro-
ugh the use of architecture descriptions. A conceptual model of architecture description is established. 
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The required contents of an architecture description are specified. Architecture viewpoints, architecture 
frameworks and architecture description languages are introduced for codifying conventions and com-
mon practices of architecture description. The required content of architecture viewpoints, architecture 
frameworks and architecture description languages is specified. Annexes provide the motivation and 
background for key concepts and terminology and examples of applying ISO/IEC/IEEE 42010. 

ISRC 

 https://isrc.ifpi.org/ 

 https://www.ifpi.se/musikbolag/isrc/ 

1. ISO 

ISO 3901:2019 Information and documentation — International Standard Recording Code (ISRC) 

ISO 3901 specifies ISRC for the unique identification of recordings. The ISRC is applicable to the identifi-
cation of audio recordings and music video recordings whether they are in analogue or digital form. The 
ISRC is not applicable to the numbering of audio or audiovisual products or carriers. Neither is it 
applicable to the numbering of packages of audio recordings or music video recordings with other media 
items. The ISRC is applicable to music video recordings even if they have been assigned an ISAN 
(International Standard Audiovisual Number) in accordance with ISO 15706, or a DOI (Digital Object 
Identifier) in accordance with ISO 26324, but it is not applicable to other forms of audiovisual recording. 

ISSN 

 https://www.issn.org/ 

1. ISO 

ISO 3297:2017 Information and documentation — International standard serial number (ISSN) 

ISO 3297 defines and promotes the use of ISSN for the unique identification of serials and other continui-
ng resources. Each ISSN is a unique identifier for a serial or other continuing resource in a defined 
medium whether print or electronic. ISO 3297 also allows for grouping related continuing resources into 
clusters identified by a separately-prefixed ISSN. 

ISSNs are applicable to serials and to other continuing resources, whatever the business model or mod-
es of distribution and irrespective of whether the serial is currently in publication, has ceased publication, 
or publication is planned for the foreseeable future, for example, free, open access, on subscription. 
Continuing resources include whatever the medium of production; print or electronic. For example, 

– serials, such as newspapers, periodicals, journals, magazines, conference proceedings, monograp-
hic series with no predetermined conclusion, annual or other periodic reports, and 

– ongoing integrating resources that are updated, such as loose-leaf publications, updating websites, 
blogs, institutional repositories, directories and databases. 

https://isrc.ifpi.org/
https://www.ifpi.se/musikbolag/isrc/
https://www.issn.org/
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Monographs, sound and video recordings, notated music publications, audiovisual works, textual works 
and musical works have their own standard identifiers and are not specifically mentioned in ISO 3297. 
Such items can carry an ISSN in addition to their appropriate identifiers when they are part of a continui-
ng resource. 

NOTE ISO 3297 does not contain any operational guidance for its practical implementation. 

ISTC 

 http://www.istc-international.org/ 

1. ISO 

ISO 21047:2009 Information and documentation — International Standard Text Code (ISTC) 

ISO 21047 specifies ISTC which is applicable to any textual work, whenever there is an intention to 
produce such a textual work in the form of one or more manifestations. It provides an identification data 
element for applications that record and exchange information about textual works and related manifes-
tations. For example, the ISTC can be used for the purposes of collocating subsequent manifestations 
of the same textual work or derivations of the same textual work in applications involving electronic rights 
administration or information retrieval. The ISTC is not applicable to manifestations of a textual work, 
including any physical products, for example a printed article, or electronic formats, for example an 
electronic book. Manifestations of textual works are the subject of separate identification systems. 

ISWC 

 https://www.iswc.org/ 

1. ISO 

ISO 15707:2001 Information and documentation — International Standard Musical Work Code (ISWC) 

ISO 15707 standardizes and promotes internationally the use of a standard identification code so that 
musical works can be uniquely distinguished from one another within computer databases and related 
documentation and for the purposes of collecting societies involved in the administration of rights to 
such works. It specifies a means of uniquely identifying a musical work; ISWC identifies musical works 
as intangible creations. It is not used to identify manifestations of or objects related to a musical work. 
Such manifestations and objects are the subject of separate identification systems, such as the ISRC 
for sound recordings, ISMN for printed music, and the ISAN for audiovisual works. 

ITRS 

 https://www.iers.org/IERS/EN/Home/home_node.html  

ISO 19161-1:2020 Geographic information — Geodetic references — Part 1: International terrestrial 
reference system (ITRS) 

http://www.istc-international.org/
https://www.iswc.org/
https://www.iers.org/IERS/EN/Home/home_node.html
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ISO 19161-1 provides the basic information and the requirements related to ITRS; its definition, its reali-
zations and how to access and use these realizations. 

– It describes ITRS following the definitions and terminology adopted by IUGG (International Union of 
Geodesy and Geophysics), IAG (International Association of Geodesy) and IAU (International Astro-
nomical Union). 

– It describes different categories of ITRS realizations: its primary realization, labelled ITRF (Inter-
national Terrestrial Reference Frame), other existing realizations of reference systems that are 
mathematically derived from the ITRS, and realizations that are aligned to the ITRF, such as GNSS-
specific reference frames. 

– It categorizes procedures for realizing the ITRS. 

ITU-T G.711 (PCM OF VOICE FREQUENCIES) 

ITU-T Recommendation G.711 (11/88) Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies 

ITU-T G.711 describes the encoding of voice-frequency signals. 

ITU-T Recommendation G.711.0 (09/09) Lossless compression of G.711 pulse code modulation 

ITU-T G.711.0 describes a lossless compression scheme of a G.711 bitstream, mainly aimed for trans-
mission over IP, for example, VoIP. The coder operates on frame lengths of 40, 80, 160, 240 and 320 
samples, has a maximum algorithmic delay equal to the frame length, and has a worst-case computatio-
nal complexity of less than 1.7 WMOPS (Weighted Million Operations Per Second) for encoder plus 
decoder. This Recommendation includes an electronic attachment containing a non-exhaustive set of 
test signals for use with the ANSI C code. ANSI C source code is provided for the fixed-point arithmetic 
implementation of the specification. 

ITU-T Recommendation G.711.1 (09/12) Wideband embedded extension for ITU-T G.711 pulse code 
modulation 

ITU-T G.711.1 describes an ITU-T G.711 embedded wideband speech and audio coding algorithm oper-
ating at 64, 80 and 96 Kbit/s. 

ITU-T H.261 (VIDEO CODEC) 

ITU-T.261 (03/93) Video codec for audiovisual services at p x 64 kbit/s 

ITU-T.261 describes the video coding and decoding methods for the moving picture component of audio-
visual services at the rates of p x 64 kbit/s, where p is in the range 1 to 30. 

ITU-T H.323 (PROTOCOL FOR AUDIO-VISUAL COMMUNICATION 
ON PACKET NETWORK) 

ITU-T Recommendation H.323 (12/09) Packet-based multimedia communications systems 
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ITU-T H.323 covers the technical requirements for multimedia communications systems in those situ-
ations where the underlying transport is a PBN (Packet-Based Network) which may not provide a guar-
anteed QoS (Quality of Service). These packet-based networks may include Local Area Networks, 
Enterprise Area Networks, Metropolitan Area Networks, Intra-Networks and Inter-Networks, including 
the Internet. They also include dial up connections or point-to-point connections over the GSTN or ISDN 
which use an underlying packet-based transport such as PPP. These networks may consist of a single 
network segment, or they may have complex topologies which incorporate many network segments 
interconnected by other communications links. 

ITU-T H.323 describes the components of an H.323 system. This includes Terminals, Gateways, 
Gatekeepers, Multipoint Controllers, Multipoint Processors and Multipoint Control Units. Control mess-
ages and procedures within ITU-T H.323 define how these components communicate. H.323 terminals 
provide audio and optionally video and data communications capability in point-to-point or multipoint 
conferences. Interworking with other H-series terminals, GSTN or ISDN voice terminals, or GSTN or 
ISDN data terminals is accomplished using Gateways. Gatekeepers provide admission control and 
address translation services. Multipoint Controllers, Multipoint Processors and Multipoint Control Units 
provide support for multipoint conferences. 

The scope of H.323 does not include the network interface, the physical network or the transport protocol 
used on the network. Examples of these networks include but are not limited to: 

– Ethernet (IEEE 802.3) 

– Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 

– FDDI 

– Token Ring (IEEE 802.5) 

– ATM 

ITU-T P.913 (METHODS FOR SUBJECTIVE ASSESSMENT OF 
VIDEO AND AUDIO QUALITY) 

ITU-T P.913 (06/2021) Methods for the subjective assessment of video quality, audio quality and 
audiovisual quality of Internet video and distribution quality television in any environment 

ITU-T P.913 describes non-interactive subjective assessment methods for evaluating the one-way over-
all video quality, audio quality or audiovisual quality for applications such as Internet video and distributi-
on quality video. These methods can be used for several different purposes including, but not limited to, 
comparing the quality of multiple devices, comparing the performance of a device in multiple environ-
ments, and subjective assessment where the quality impact of the device and the audiovisual material 
is confounded. 

ITU-T P.1204.4 (VIDEO QUALITY ASSESSMENT) 

 MPEG-4 

 MPEG-H 
 VP9 
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ITU-T P.1204.4 (01/2020) Video quality assessment of streaming services over reliable transport for 
resolutions up to 4K with access to full and reduced reference pixel information 

ITU-T P.1204.4 describes the reduced-reference and full-reference video quality estimation model for 
ITU-T P.1204 for monitoring the video quality for streaming using reliable transport, for example, HAS 
(HTTP-based Adaptive Streaming) over TCP, QUIC. The estimate is validated for videos encoded with 
H.264, H.265 or VP9 codecs at any resolution up to 4K UHD (3 840 × 2 160) resolution for PC monitors 
and television, and up to 2 560 × 1 440 for smartphone and tablet displays. The ITU-T P.1204 series of 
Recommendations provides sequence-related (between 5 s and 10 s) and per-1-second video-quality 
estimation. In principle, the per-one-second outputs of these video-quality models can be used together 
with an audio model for integration into audiovisual quality and, together with information about initial 
loading delay and media playout stalling events, further into a final per-session model output, an esti-
mate of integral per-session quality, see for example Recommendations ITU-T P.1203, ITU-T P.1203.2, 
ITU-T P.1203.3. ITU-T P.1204.4 was developed in collaboration with VQEG (Video Quality Experts 
Group). The ITU-T P.1204-series of Recommendations addresses three application areas: 

– large-screen presentation as with fixed-network video streaming; 

– mobile streaming on handheld devices such as smartphones; 

– presentation on tablet-type devices. 

ITU-T T.4 (GROUP 3 COMPRESSION) 

En mer vanlig förekommande term för ITU-T T.4 är CCITT Group 3 compression. ITU-T T.4 specifi-
cerar fyra kodningar: endimensionell, tvådimensionell, utökad tvådimensionell, progressiv tvånivå-
komprimering (eng. Progressive bi-level image compression). Den endimensionella kodningen är en 
specifik implementering av Huffmankodning som endast förekommer i T.4, varför formatet ibland 
identifieras som ”Huffman”.203 Den två-dimensionella kodningen är nästan men inte exakt densam-
ma som IBM MMR.204 

Recommendation T.4 (07/03) Standardization of Group 3 facsimile terminals for document 
transmission 

ITU-T T-4 defines the characteristics of Group 3 facsimile terminals which enable black and white docu-
ments and also optionally colour documents to be transmitted on the general switched telephone net-
work, international leased circuits and the ISDN (Integrated Services Digital Network). Group 3 facsimile 
terminals may be operated manually or automatically and document transmission may be requested 
alternatively with telephone conversation. The procedures used by Group 3 facsimile terminals are 
defined in ITU-T T.30. This revised version of ITU-T T-4 consolidates features previously approved as 
amendments to the text as well as recently approved capabilities, including 

– support of all standardized image resolutions, 

– support of mixed raster content for black and white images, and 

                                                
203  James D Murray, William Van Ryper; Deborah Russell (redaktör) (1996 u. 2) Encyclopedia of Graphics File 

Formats (Avsnitt 9, s. 179) Data Compression, CCITT (Huffman) Encoding. 
204  James D Murray, William Van Ryper; Deborah Russell (redaktör) (1996 u. 2) Encyclopedia of Graphics File 

Formats (Avsnitt 9, s. 180) Data Compression, CCITT (Huffman) Encoding. 
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– definitions for transmission of sYCC colour space using facsimile protocol. 

ITU-T T.6 (GROUP 4 COMPRESSION) 

 ITU-T Recommendation T.62 (03/93) Control procedures for teletex and Group 4 facsimile services 

 ITU-T Recommendation T.62bis (03/93) Control procedures for teletex and G4 facsimile services based on Recommendations X.215 
and X.225 

En mer vanligt förekommande term för ITU-T T.6 är CCITT Group 4 compression. 

ITU-T Recommendation T.6 (11/88) Facsimile coding schemes and coding control functions for 
Group 4 facsimile apparatus 

ITU-T T.6 defines the facsimile coding schemes and their control functions to be used in the Group 4 
facsimile. It should be read in conjunction with: 

– T.503 A document application profile for the interchange of Group 4 facsimile documents 

– T.521 Communication application profile for document bulk transfer based on the session service 
(according to the rules defined in T.62bis) 

– T.563 Terminal characteristics for Group 4 facsimile apparatus 

– T.73 Document interchange protocol for the Telematic services 

– T.62 Control procedures for Teletex and Group 4 facsimile services 

– T.62 bis Control procedures for Teletex and Group 4 facsimile services based on Recommendations 
X.215/X.225 

– T.70 Network-independent basic transport service for Telematic services 

– F. 161 International Group 4 facsimile service 

In addition, in the case of Group 4 Class II/III (Teletex or mixed mode of operation), the following Recom-
mendations should also be read: 

– T.60 Terminal equipment for use in the Teletex service 

– T.61 Character repertoire and coded character sets for the international Teletex service 

– T.72 Terminal capabilities for mixed mode of operation 

ITU-T T.61 (TELETEX CHARACTER ENCODING) 

ITU-T T.61 (11/88) Character repertoire and coded character sets for the international teletex service 

ITU-T T.61 contains detailed definitions of the repertoires of graphic characters and control functions to 
be used in the basic international Teletex service, and their coded representations for communication. 
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Additionally, the means are described whereby supplementary character repertoires and their coded 
representations may optionally be used. 

ITU-T T.621 (FILE FORMAT FOR INTERACTIVE MOBILE COMIC 
AND ANIMATION) 

ITU-T T.621 (03/17) File structure for interactive mobile comic and animation content 

ITU-T T.621 defines an interactive mobile comic and animation file structure used for organization and 
storage of mobile animation contents. It consists of a header, a resource file list, an asset list, an index 
of all movies and a movie list that contains animation and interactive attributes. It can be used as a 
guideline for creation, processing, transmission and play of mobile animation contents. 

IXBRL 

 XBRL 

1. XBRL INTERNATIONAL 

Recommendation (18 November 2013) Inline XBRL Part 1: Specification 1.1 

Inline XBRL is a standard for embedding XBRL fragments into an HTML document. The objective is to 
provide documents which can be viewed in a browser while making use of XBRL tags which can be 
processed automatically by consuming applications. The Recommendation on Inline XBRL defines the 
syntax for such documents and how the syntax maps into an XBRL instance. 

JB2 

 JBIG2 

 DjVu 

JP2 ska inte sammanblandas med JBIG2, vilka implementerar en liknande komprimering. JB2 är 
specificerad i bilaga 2 till DjVu. 

Utmärkande med JB2 är att komprimeringen avser att utifrån ett antal parametrar identifiera glyfer 
som liknar varandra i ett dokument och endast koda en av dem som rastergrafik, vilken sedan åter-
används för dem andra glyfernas plats i dokumentet. Det har emellertid observerats att komprimer-
ingen misstagit en glyf för en annan, varför framställningen blivit fel. Till exempel, glyfen ”e” förekom-
mer på platser där glyfen ska vara ”o”.205 Omfattningen av problemet behöver utredas närmare, men 

                                                
205  Se diskussionen på Hacker News (under juli månad 2018) DjVu, an open PDF alternative (wikipedia.org), där 

ett konkret exempel ges i cu31924026442156.djvu jämfört med cu31924026442156.pdf. 
 https://news.ycombinator.com/item?id=17433173 (20210610) 

https://news.ycombinator.com/item?id=17433173
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kan antas vara lika allvarlig som fallet med JBIG2. Om JB2 måste användas ska den därför imple-
menteras med förlustfri JB2.206 Det ska uppmärksammas att en OCR-tolkning är en separat teknisk 
process, och kan resultera i avsett tecken. 

JBIG 

 https://jpeg.org/jbig/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 11544:1993 Information technology — Coded representation of picture and audio information 
— Progressive bi-level image compression 

ISO/IEC 11544 defines a bit-preserving lossless compression method for coding image bit-planes and 
is particularly suitable for bi-level images; two-tone, including black-white. It also specifies requirements 
and test methods and gives datastream examples. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation T.82 (03/93) Information technology – Coded representation of picture and 
audio information – Progressive bi-level image compression 

ITU-T T.82 är ekvivalent med ISO/IEC 11544. 

ITU-T Recommendation T.85 (08/95) Application profile for Recommendation T.82 – Progressive bi-
level image compression (JBIG coding scheme) for facsimile apparatus 

ITU-T T.85 definierar en applikationsprofil av ITU-T T.82 JBIG kodningsschema (eng. JBIG coding sche-
me); progressiv binär bildkomprimering för faksimilapparater (eng. progressive Bi-level Image Comp-
ression for facsimile apparatus). 

JBIG2 

 https://jpeg.org/jbig/ 

 JB2 

JBIG2 ska inte sammanblandas med JB2, vilka implementerar en liknande komprimering. Utmär-
kande med båda metoderna är att komprimeringen avser att utifrån ett antal parametrar identifiera 
glyfer som liknar varandra i ett dokument och endast koda en av dem som rastergrafik, vilken sedan 
återanvänds för dem andra glyfernas plats i dokumentet. Problemet är att metoden kan missta vissa 
glyfer för andra, varför framställningen blir fel. Till exempel, glyfen ”6” förekommer på platser där 
glyfen ska vara ”8”. Just detta problem upptäcktes i kontorskopiatorer från Xerox som implementera-
de JBIG2.207 Om JBIG2 måste användas ska den därför implementeras med förlustfri JBIG2. Det 

                                                
206  Till exempel, implementeringen i DjVuLibre, CJB2. 
 http://djvu.sourceforge.net/doc/man/cjb2.html (20210610) 
207  David Kriesel (2013-08-02) Xerox scanners/photocopiers randomly alter numbers in scanned documents. 
 http://www.dkriesel.com/en/blog/2013/0802_xerox-workcentres_are_switching_written_numbers_when_scanning (20210610) 

https://jpeg.org/jbig/
https://jpeg.org/jbig/
http://djvu.sourceforge.net/doc/man/cjb2.html
http://www.dkriesel.com/en/blog/2013/0802_xerox-workcentres_are_switching_written_numbers_when_scanning
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ska uppmärksammas att en OCR-tolkning är en separat teknisk process, och kan resultera i avsett 
tecken. 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 14492:2019 Information technology — Lossy/lossless coding of bi-level images 

ISO/IEC 14492 defines methods for coding bi-level images and sets of images; documents consisting 
of multiple pages. It is particularly suitable for bi-level images consisting of text and dithered (halftone) 
data. The methods defined permit lossless (bit-preserving) coding, lossy coding, and progressive cod-
ing. In progressive coding, the first image is lossy; subsequent images may be lossy or lossless. It also 
defines file formats to enclose the coded bi-level image data. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation T.88 (08/18) Information technology – Lossy/lossless coding of bi-level 
images 

ITU-T T.88 är ekvivalent med ISO/IEC 14492. 

ITU-T Recommendation T.89 (09/01) Application profiles for Recommendation T.88 - Lossy/lossless 
coding of bi-level images (JBIG2) for facsimile 

ITU-T T.88 specifies application profiles of the JBIG2 coding scheme, defined in ITU-T T.88, for facsimile 
applications. The JBIG2 Recommendation specifies a collection of standard encoder and decoder com-
ponents, referenced as a tool kit, that are used in generating and decoding JBIG2 conformant data 
streams. JBIG2 has standardized seven profiles, and encourages definition of additional application 
profiles to satisfy further needs of various application environments. 

JEFF 

1. ISO/IEC  

ISO/IEC 20970:2002 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — JEFF file format 

ISO/IEC 20970 can be used with benefits on all kinds of platform. The most immediate interest is for 
deploying portable applications on small footprint devices. It provides dramatic savings of dynamic mem-
ory and execution time without sacrificing any of the flexibility usually attached to the use of non-pre-
linked portable code. ISO/IEC 20970 is especially important to provide a complete solution to execute 
portable programs of which code size is bigger than the available dynamic memory. It is also very impor-
tant when fast reactivity of programs is important. By avoiding the extra-processing related to loading 
into dynamic memory and formatting classes at runtime, it provides a complete answer to the problem 
of class-loading slow-down. These benefits are particularly interesting for small devices supporting fin-
ancial applications. Such applications are often complex and relying on code of significant size, while 
the pressure of the market often imposes to these devices to be of a low price and, consequently, to be 
very small footprint platforms. In addition, to not impose unacceptable delays to customers, it is impor-



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 643 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

tant these applications do not waste time in loading classes into dynamic memory when they are launch-
ed but, on the contrary, to be immediately actively processing the transaction with no delay. When using 
smart cards, there are also some loose real-time constraints that are better handled if it can be granted 
that no temporary freezing of processing can occur due to class loading. ISO/IEC 20970 can also be of 
great benefit for devices dealing with real-time applications. In this case, avoiding the delays due to 
class loading can play an important role to satisfy real-time constraints. 

JER 

 ASN.1 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8825-8:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 8: Specification of 
JavaScript Object Notation Encoding Rules (JER) 

ISO/IEC 8825-8 specifies JER that may be used to derive a transfer syntax for values of types defined 
in ISO/IEC 8824. It is implicit in the specification of these encoding rules that they are also to be used 
for decoding. The encoding rules specified: 

– are used at the time of communication; 

– are intended for use in circumstances where interoperability with applications using JSON is the 
major concern in the choice of encoding rules; 

– allow the extension of an abstract syntax by addition of extra values for all forms of extensibility 
described in ISO/IEC 8824-1. 

ISO/IEC 8825-8 also specifies the syntax and semantics of JER encoding instructions, and the rules for 
their assignment and combination. JER encoding instructions can be used to control the JER encoding 
for specific ASN.1 types. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.697 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: 
Specification of JavaScript Object Notation Encoding Rules (JER) 

ITU-T X.697 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-8. 

JFIF 

 JPEG 

1. ECMA 

Ecma International Technical Report TR/98 JPEG File Interchange Format (JFIF) (June 2009) 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 644 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

JFIF is a minimal file format which enables JPEG bitstreams to be exchanged between a wide variety 
of platforms and applications. This minimal format does not include any of the advanced features found 
in the TIFF specification or any application-specific file format. The only purpose of this simplified format 
is to allow the exchange of JPEG compressed images. 

JGF 

 https://jsongraphformat.info/ 

 JSON Schema 

1. ANTHONY BARGNESI, ANSELMO DIFABIO, WILLIAM HAYES 

JSON Graph Format 

The JSON Graph Format is focused on capturing basic graph structure in a convenient to use format. It 
allows for the use of metadata objects in the graph, nodes and edges which can be used for any other 
graph data that needs to be managed in your graph data files, for example, graph layout, styling, algo-
rithm results. There have been many efforts to create JSON Graph specifications over the last few years. 
JSON Graph specification is published on Github using JSON Schema together with basic tooling arou-
nd it to help make it a standard. JSON Graph uses JSON-Schema for specification and validation of 
correctly formatted JSON files. A JSON Graph file is not valid until it passes validation using the JSON 
Schema specification. The master specification was left as minimal as possible to be useful in the broad-
est range of applications. Sub-specifications may be used that validate against the master specification 
as well as the sub-specification for application specific needs for a JSON Graph data file. 

JIF 

 JPEG [ISO/IEC 10918-1] Bilaga B 

Jif (eng. JPEG Interchange Format) ska inte sammanblandas med JFIF. Jif specificeras i bilaga B 
till ISO/IEC 10918-1. 

JNG 

 MNG 

JNG (eng. JPEG Network Graphics) är en delmängd av MNG. 

JP3D 

 JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-10] 

JPEG 

 https://jpegclub.org/reference/reference-sources/ 

 https://jpeg.org/jpeg/ 

https://jsongraphformat.info/
https://jpegclub.org/reference/reference-sources/
https://jpeg.org/jpeg/
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 JFIF 

 XMP 

 Lossless JPEG 

1. IJG 

 https://www.ijg.org/ 

libjpeg (v. 9d of 12-Jan-2020) 

IJG (Independent JPEG Group) is responsible for the reference implementation of the original JPEG 
standard. The reference software from the Independent JPEG Group was a key to the success of the 
original JPEG standard and has found widespread adoption in applications of image coding. Particularly, 
all contemporary digital photo cameras support the capture of images in JPEG format as the common 
medium for image interchange, and all image viewers, image editors, and Web browsers can display 
JPEG images as common standard. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 10918-1:1994 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: Requirements and guidelines 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 10918-1 specifies processes for converting source image data to compressed image data, 
processes for converting compressed image data to reconstructed image data, coded representations 
for compressed image data, and gives guidance on how to implement these processes in practice. It is 
applicable to continuous-tone - grayscale or colour - digital still image data and to a wide range of appli-
cations which require use of compressed images. It is not applicable to bi-level image data. 

ISO/IEC 10918-2:1995 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: Compliance testing 

ISO/IEC 10918-2 specifies normative compliance tests for the ISO/IEC 10981-1 encoding and decoding 
processes. These compliances tests are applicable to "stand-alone" generic implementations of one or 
more of the encoding and decoding processes specified in ISO/IEC 10918-1. The purposes of these 
tests include that generic encoder and decoder implementations compute DCT (Discrete Cosine Trans-
form) and quantization functions with sufficient accuracy. 

ISO/IEC 10918-3:1997 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: Extensions 

ISO/IEC 10918-3 is applicable to continuous-tone – grayscale or colour – digital still image data. It is 
applicable to a wide range of applications which require use of compressed images. 

– It defines extensions to processes for converting source image data to compressed image data, 
including variable quantization, selective refinement, tiling, and SPIFF (Still Picture Interchange File 
Format). 

https://www.ijg.org/
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– It defines extensions to processes for converting compressed image data to reconstructed image 
data. 

– It defines coded representations for compressed image data. 

– It gives guidance and examples on how to implement these extensions in practice. 

– It describes compliance tests for these extensions. 

ISO/IEC 10918-4:1999 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: Registration of JPEG profiles, SPIFF profiles, SPIFF tags, SPIFF colour spaces, APPn 
markers, SPIFF compression types and Registration Authorities (REGAUT) — Part 4: 

ISO/IEC 10918-4 provides for the unique registration of JPEG and SPIFF Profiles, SPIFF Tags, SPIFF 
colour Spaces, application specific Markers, SPIFF Compression types and images Registration autho-
rities as defined in the ISO/IEC 10918-1 and ISO/IEC 10918-3. Unless otherwise specified, (P)rofiles, 
(T)ags, colour (S)paces, (M)arkers, (C)ompression types and image (R)egistration authorities will be 
referred to as PTSMCR items. ISO/IEC JTC 1 SC 29 will delegate to a designated Authority the role to 
collect, study, approve, register and disseminate the relevant information to allow for the customization 
of ISO/IEC 10918. 

ISO/IEC 10918-5:2013 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: JPEG File Interchange Format (JFIF) — Part 5: 

ISO/IEC 10918-5 specifies JFIF; a minimal file format which enables the exchange of JPEG encoded 
images having 1 or 3 colour channels and 8 bits per colour channel between a wide variety of platforms 
and applications. This minimal format does not include some advanced features found in various other 
specified file formats. The purpose of this format is to provide for a basic form of exchange of JPEG 
images. The optional inclusion of thumbnail images for rapid browsing is also supported. 

ISO/IEC 10918-6:2013 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: Application to printing systems — Part 6: 

ISO/IEC 10918-6 specifies a subset of features and application tools for the interchange of images 
encoded according to the JPEG image coding standard (ISO/IEC 10918-1) for printing. 

ISO/IEC 10918-7:2019 Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone 
still images — Part 7: Reference software 

ISO/IEC 10918-7 provides reference software for the coding technology specified in ISO/IEC 10918-1. 
While the reference implementations also provide an encoder, conformance testing of their encoding 
process is beyond the scope of ISO/IEC 10918-7. 

3. ITU 

ITU-T Recommendation T.80 (09/92) Common components for image compression and 
communication – Basic principles 

ITU-T T.80-Series are applicable to a wide range of ITU-T applications which require use of compressed 
still images. Such images can range from bi-level to continuous-tone single-color and multi-color still 
digital image. It is applicable to a wide range of CCITT applications which require use of compressed 
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images. ITU-T T.80 is the introduction to the T.80-Series. T.81 and T.82 describe the individual image 
compression techniques. 

ITU-T T.80 describes the basic principles of the requirements to be satisfied by the new compression 
techniques, the relation of those compression techniques to the individual CCITT applications and 
services. It does not specify the individual compression techniques to be used. Neither does it specify, 
for a given application, a complete representation of coded image data, nor specify an application that 
is using any of the new compression techniques. 

ITU-T Recommendation T.81 (09/92) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images – Requirements and guidelines 

ITU-T T.81 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-1. 

ITU-T Recommendation T.83 (11/94) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Compliance testing 

ITU-T T.83 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-2. 

ITU-T Recommendation T.84 (07/96) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Extensions 

ITU-T T.84 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-3. 

ITU-T Recommendation T.86 (06/98) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Registration of JPEG Profiles, SPIFF Profiles, SPIFF Tags, SPIFF colour 
Spaces, APPn Markers, SPIFF Compression types and Registration authorities (REGAUT) 

ITU-T T.86 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-4. 

Recommendation T.851 (09/05) ITU-T T.81 (JPEG-1)-based still-image coding using an alternative 
arithmetic coder 

ITU-T T.851 defines a format for digital compression and coding of still images supporting the use of an 
alternative arithmetic coder called the "Q15-coder" and an alternative baseline compared to ITU-T T.81. 
It does not require support of the Huffman entropy coding method. The Q15-coder resolves the carry in 
the decoder instead of in the encoder, and so has a low latency compared to the QM-coder arithmetic 
coder incorporated in T.81, which has a potential latency of the rest of the entire entropy-coded segment. 
T-851 also specifies a DCT with input precision of 16 bits, which is greater than the precision of the T.81 
DCT. 

ITU-T Recommendation T.871 (05/11) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: JPEG File Interchange Format (JFIF) 

ITU-T T.871 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-5. 

ITU-T Recommendation T.872 (06/12) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Application to printing systems 

ITU-T T.872 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-6. 
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ITU-T Recommendation T.873 (06/21) Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Reference software 

ITU-T T.873 är ekvivalent med ISO/IEC 10918-7. 

4. LIBJPEG-TURBO.ORG 

 https://libjpeg-turbo.org/ 

libjpeg-turbo-2.0.6 

5. MOZILLA 

 https://github.com/mozilla/mozjpeg 

mozjpeg v4.03 

JPEG 2000  

 https://jpeg.org/jpeg2000/ 

 XMP 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15444-1:2019 Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 1: Core 
coding system 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15444-1 defines a set of lossless (bit-preserving) and lossy compression methods for coding 
bi-level, continuous-tone grey-scale, palletized colour, or continuous-tone colour digital still images. 

– It specifies decoding processes for converting compressed image data to reconstructed image data. 

– It specifies a codestream syntax containing information for interpreting the compressed image data. 

– It specifies a file format. 

– It provides guidance on encoding processes for converting source image data to compressed image 
data. 

– It provides guidance on how to implement these processes in practice. 

NOTE As ISO/IEC 15444-1 was first published as common text only after ISO/IEC JTC1 had approved 
the first edition in 2000, edition numbers in the ITU and ISO/IEC versions are offset by one. ISO/IEC 
15444-1:2019 is the third edition of ITU-T T.800 and the fourth edition of ISO/IEC 15444-1. 

ISO/IEC 15444-2:2004 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Extensions — Part 
2: 

https://libjpeg-turbo.org/
https://github.com/mozilla/mozjpeg
https://jpeg.org/jpeg2000/
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 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15444-2 defines a set of lossless (bit-preserving) and lossy compression methods for coding 
continuous-tone, bi-level, grey-scale, colour digital still images, or multi-component images. 

– It specifies extended decoding processes for converting compressed image data to reconstructed 
image data. 

– It specifies an extended codestream syntax containing information for interpreting the compressed 
image data. 

– It specifies an extended file format. 

– It specifies a container to store image metadata. 

– It defines a standard set of image metadata. 

– It provides guidance on extended encoding processes for converting source image data to comp-
ressed image data. 

– It provides guidance on how to implement these processes in practice. 

ISO/IEC 15444-3:2007 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Motion JPEG 2000 
— Part 3: 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 Motion Jpeg 2000 

ISO/IEC 15444-3 specifies the use of the wavelet-based JPEG 2000 codec for the coding and display 
of timed sequences of images (motion sequences), possibly combined with audio, and composed into 
an overall presentation; MJ2 or MJP2. It defines a file format, and guidelines for the use of the JPEG 
2000 codec for motion sequences are supplied. ISO/IEC 15444-3 also specifies profiles and the frame-
work, concepts, methodology for testing and the criteria to be achieved to claim compliance to ISO/IEC 
15444-3:2007. 

ISO/IEC 15444-4:2004 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Conformance 
testing — Part 4: 

ISO/IEC 15444-4 specifies the framework, concepts, methodology for testing, and criteria to be achieved 
to claim compliance with ISO/IEC 15444-1. It provides a framework for specifying abstract test suites 
and for defining the procedures to be followed during compliance testing. 

– It specifies compliance testing procedures for encoding and decoding in ISO/IEC 15444-1. 

– It specifies codestreams, decoded images and error metrics to be used with the testing procedures. 

– It specifies abstract test suites. 

– It provides guidance for creating an encoder compliance test. 

ISO/IEC 15444-4 does not include: 
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– Acceptance testing: the process of determining whether an implementation satisfies acceptance 
criteria and enables the user to determine whether or not to accept the implementation. This includes 
the planning and execution of several kinds of tests that demonstrate the implementation satisfies 
the user requirements, for example, functionality, quality and speed performance testing. 

– Performance testing: measuring the performance characteristics of an IUT (Implementation Under 
Test) under various conditions, for example, such as its throughput, responsiveness. 

– Robustness testing: the process of determining how well an implementation processes data which 
contains errors. 

ISO/IEC 15444-5:2015 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Reference 
software — Part 5: 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15444-5 defines a set of lossless and lossy compression methods for coding continuous-tone, 
bi-level, greyscale or colour digital still images. It does not define any additional part of the JPEG 2000 
image coding system. It provides three independently created software reference implementations of 
ISO/IEC 15444-1 in order to assist implementers to test and understand its content. The packages are 
JASPER, JJ2000 and OPENJPEG. The reference software packages are informative only. Each version 
of the reference software contains source code, which may be compiled to provide the following 
functionality: 

– Transcoding from selected, widely available image formats into a JPEG 2000 codestream. 

– Transcoding from selected, widely available image formats into the JP2 file format. 

– Selection of a wide range of JPEG 2000 encoding options, as documented in each reference soft-
ware. 

– Decoding from a JPEG 2000 codestream to a range of selected widely available image formats. 

– Processing of a JP2 file to extract a JPEG 2000 codestream for decoding and conversion to a range 
of selected widely available image formats. 

– The ability to extract metadata from a JP2 file, including the contents of the Image Header box and 
the colour space. 

– The decoding of JP2 files that use the Three-Component Matrix-Based form of the Restricted ICC 
method for the specification of colour space and the conversion of the decoded image data to the 
sRGB colour space for display, including limited upsampling of all decoded components to the same 
resolution. 

– The decoding of JP2 files that use the Monochrome form of the Restricted ICC method for the 
specification of colour space and the conversion of the decoded image data to the sRGB based 
greyscale space as defined within the JP2 file format. 

– The decoding of JP2 files that use the sYCC colour space and the conversion of the decoded image 
data to the sRGB colour space for display, including upsampling of all decoded components to the 
same resolution. 

– Some additional tools to help with evaluation and testing. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 651 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

The reference software is intended for use as a testing and validation tool for other implementations of 
JPEG 2000, and to help in the understanding of ISO/IEC 15444-1. Although components of the referen-
ce software may find application in software intended for product development, this was not an objective 
of the development of this software, and prospective implementers are cautioned against making any 
estimations of performance or resource usage based on the reference software. 

ISO/IEC 15444-6:2013 Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 6: 
Compound image file format 

ISO/IEC 15444-6 defines a normative but optional file format for storing compound images using the 
JPEG 2000 file format family architecture. This format is an extension of the JP2 file format defined in 
ISO/IEC 15444-1 Annex I and uses boxes defined for both the JP2 file format and the JPX file format 
defined in ISO/IEC 15444-2 Annex M. ISO/IEC 15444-6 is useful for applications storing multiple pages, 
images with mixed content, and, or images that need more structure than provided in JP2. 

– It specifies a binary container for multiple bi-level and continuous-tone images used to represent a 
compound image. 

– It specifies a mechanism by which multiple images can be combined into a single compound image, 
based on the MRC (Mixed Raster Content) model. 

– It specifies a mechanism for grouping multiple images in a hierarchy of layout objects, pages and 
page collections. 

– It specifies a mechanism for storing JPEG 2000 and other compressed image data formats. 

– It specifies a mechanism by which metadata can be included in files. 

ISO/IEC 15444-8:2007 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Secure JPEG 2000 
— Part 8: 

ISO/IEC 15444-8 specifies JPSEC; the framework, concepts, and methodology that allow applications 
to generate, consume, and exchange Secure JPEG 2000 codestreams. It defines 

– a normative codestream syntax containing information for interpreting secure image data, 

– a normative process for registering JPSEC tools with a registration authority delivering a unique 
identifier, 

– informative examples of JPSEC tools in typical use cases, and 

– informative guidelines on how to implement security services and related metadata. 

It does not describe specific secure imaging applications or limit secure imaging to specific techniques, 
but creates a framework that enables future extensions as secure imaging techniques evolve. 

ISO/IEC 15444-9:2005 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, 
APIs and protocols — Part 9: 

ISO/IEC 15444-9 defines JPIP (JPEG 2000 Interactive Protocol); the syntaxes and methods for the 
remote interrogation and optional modification of JPEG 2000 codestreams and files in accordance with 
their definition in 
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– ISO/IEC 15444-1 and its definition of a JPEG 2000 codestream and JP2 file format, and 

– the JPEG 2000 family of file formats as defined in further parts of ISO/IEC 15444. 

Interactive applications using JPIP are referred to as "JPIP systems". 

ISO/IEC 15444-10:2011 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Extensions for 
three-dimensional data — Part 10: 

 JP3D 

ISO/IEC 15444-10 is a work item subdivision of ISO/IEC 15444 that provides extensions of ISO/IEC 
15444-1 and ISO/IEC 15444-2 for logically cuboidal data sets; JP3D. In particular, it respects all existing 
capabilities and syntax of ISO/IEC 15444-1 and part of the existing capabilities of ISO/IEC 15444-2 for 
multi-component images, while providing alternatives and extensions to some of those capabilities. 
Within these constraints, it provides an isotropic specification for three-dimensional data sets, that is, 
the project provides identical processing capabilities in all three dimensions even though ISO/IEC 
15444-1 and ISO/IEC 15444-2 codestream syntax differentiates between the two spatial axes and the 
cross-component axis. The context models currently used in ISO/IEC 15444-10 are as in ISO/IEC 
15444-1 and ISO/IEC 15444-2. Improved context models will be introduced through an amendment. 

ISO/IEC 15444-10 defines a set of lossless (bit-preserving) and lossy compression methods for coding 
continuous-tone, bi-level, grey-scale, colour digital volumetric images, or multi-component volumetric 
images. This set of methods extends the elements in the core coding system described in ISO/IEC 
15444-1 and ISO/IEC 15444-2. Extensions which pertain to encoding and decoding are defined as proc-
edures which may be used in combination with the encoding and decoding processes described in 
ISO/IEC 15444-1 and ISO/IEC 15444-2. Each encoding or decoding extension shall be used only in 
combination with particular coding processes and only in accordance with the requirements in ISO/IEC 
15444-10. It also defines extensions to the compressed data format, that is, interchange format and the 
abbreviated formats. In particular, ISO/IEC 15444-10 supports extensions in ISO/IEC 15444-2: 

– Variable DC offset 

– Arbitrary wavelet transform kernels 

– Multi-component transformations 

– Non-linear transformations 

– Region-of-interest 

ISO/IEC 15444-11:2007 Information technology — JPEG 2000 image coding system: Wireless — Part 
11: 

ISO/IEC 15444-11 provides a syntax that allows JPEG 2000 coded image data to be protected for trans-
mission over wireless channels and networks; JPWL. Protection services include error detection and 
correction capability for header and bitstream, description of the error sensitivity of different portions of 
the compressed data, and description of possible residual errors in the compressed data. The syntax 
allows these protection services to be applied to coded image data in part or in their entirety. These 
services are designed so as to maintain the inherent features of JPEG 2000, such as scalability and 
access to various spatial areas, resolution levels, colour components and quality layers, while providing 
protection services on these elements. 
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ISO/IEC 15444-13:2008 Information technology — JPEG 2000 image coding system: An entry level 
JPEG 2000 encoder — Part 13: 

ISO/IEC 15444-13 defines a normative entry level JPEG 2000 encoder providing one or more optional 
complete encoding paths that use various features defined in ISO/IEC 15444. It provides for an entry-
level encoder that can be used in various applications with guidelines on its use, based on patents for 
which royalty and license fee free declarations are available. It defines a set of lossless (bit-preserving) 
and lossy compression methods for coding bi-level, continuous-tone greyscale, palletized colour, or 
continuous-tone colour digital still images. 

ISO/IEC 15444-14:2013 Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 14: XML 
representation and reference 

ISO/IEC 15444-14 specifies JPXML; an XML document designed primarily for representing JPEG 2000 
file format and marker segments in codestream, and referring method of internal data in a JPEG 2000 
image.  

– It specifies JPXML conversion rules for general box file formats. 

– It specifies JPXML conversion rules for JPEG 2000 family file formats and codestream segments. 

– It specifies a complete referring location path to address to an exact box or codestream data in an 
image. 

– It provides guidance on processes for converting a source image data to an XML structural docu-
ment. 

– It provides guidance on how to implement these processes in practice. 

ISO/IEC 15444-15:2019 Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 15: High-
Throughput JPEG 2000 

ISO/IEC 15444-15 specifies an alternate block-coding algorithm that can be used in place of the block-
coding algorithm specified in ISO/IEC 15444-1. This alternate block-coding algorithm offers a significant 
increase in throughput at the expense of slightly reduced coding efficiency, while 

– allowing mathematically lossless transcoding to and from codestreams that use the block-coding 
algorithm specified in ISO/IEC 15444-1, and  

– preserving codestream syntax and features specified in ISO/IEC 15444-1. 

ISO/IEC 15444-16:2019 Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 16: 
Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-12 

ISO/IEC 15444-16 specifies the encapsulation of JPEG 2000 image formats in the framework defined 
in ISO/IEC 23008-12 (MPEG-H). 

2. ISPGROUP 

 https://www.openjpeg.org/ 

OpenJPEG 2.4.0 

https://www.openjpeg.org/
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OpenJPEG is an open-source JPEG 2000 codec written in C language. It has been developed in order 
to promote the use of JPEG 2000, a still-image compression standard from JPEG (Joint Photographic 
Experts Group). Since May 2015, it is officially recognized by ISO/IEC and ITU-T as a JPEG 2000 Ref-
erence Software. 

3. ITU 

ITU-T Recommendation T.800 (V3) (06/2019) Information technology – JPEG 2000 image coding 
system: Core coding system 

ITU-T T.800 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-1. 

ITU-T Recommendation T.801 (06/2021) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Extensions 

ITU-T T.801 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-2. 

ITU-T Recommendation T.802 (01/2005) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Motion JPEG 2000 

ITU-T T.802 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-3. 

ITU-T Recommendation T.803 (06/2021) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Conformance testing 

ITU-T T.803 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-4. 

ITU-T Recommendation T.804 (06/2021) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Reference software 

ITU-T T.804 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-5. 

ITU-T Recommendation T.805 (01/2012) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Compound image file format 

ITU-T T.805 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-6. 

ITU-T Recommendation T.807 (05/2006) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Secure JPEG 2000 

ITU-T T.807 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-8. 

ITU-T Recommendation T.808 (01/2005) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Interactivity tools, APIs and protocols 

ITU-T T.808 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-9. 

ITU-T Recommendation T.809 (05/2011) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Extensions for three-dimensional data 

ITU-T T.809 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-10. 
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ITU-T Recommendation T.810 (05/2006) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
Wireless 

ITU-T T.810 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-11. 

ITU-T Recommendation T.812 (08/2007) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
An entry level JPEG 2000 encoder 

ITU-T T.812 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-13. 

ITU-T Recommendation T.813 (06/2012) Information technology – JPEG 2000 image coding system: 
XML structural representation and reference 

ITU-T T.813 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-14. 

ITU-T Recommendation T.814 (06/2019) Information technology - JPEG 2000 image coding system: 
High-throughput JPEG 2000 

ITU-T T.814 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-15. 

ITU-T Recommendation T.815 (06/2019) Information technology - JPEG 2000 image coding system: 
Encapsulation of JPEG 2000 images into ISO/IEC 23008-12 

ITU-T T.815 är ekvivalent med ISO/IEC 15444-16. 

4. OPEN PRESERVATION FOUNDATION 

4.1. jpylyzer 

 https://jpylyzer.openpreservation.org/ 

 https://github.com/openpreserve/jpylyzer 

 JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

Programmet (eng.) jpylyzer har funktionaliteter för materiella och formella kontroller av JP2-stillbilder, 
och att extrahera tekniska egenskaper. Det finns även en sammanställning av testfiler till program-
met.208 

JPEG 360 

 JPEG Systems 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19566-6:2019 Information technologies — JPEG systems — Part 6: JPEG 360 

ISO/IEC 19566-6 specifies an omnidirectional-360-degree image and motion contents using ISO/IEC 
10918-1 (JPEG), ISO/IEC 15444-1 (JPEG 2000), and ISO/IEC 18477-3 (JPEG XT). It builds upon 

                                                
208  https://github.com/openpreserve/jpylyzer-test-files (20210501) 

https://jpylyzer.openpreservation.org/
https://github.com/openpreserve/jpylyzer
https://github.com/openpreserve/jpylyzer-test-files
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ISO/IEC 19566-5 (JUMBF), which itself builds upon ISO/IEC 18477-3 (Box file format) that provides 
compatibility with ISO/IEC 10918-5 (JFIF). It defines the use of the JPEG 360 Content Type JUMBF 
superbox with respect to the sub-box components which include the definition of an XML box, the use 
of other boxes such as unstitched image elements for omnidirectional captures together with the main 
image and descriptive metadata, and encrypted parts of the image. 

There is increasing use of multi-sensor images from multiple image sensor devices, such as 360 degree 
capturing cameras or dual-camera smartphones available to consumers. Images from these cameras 
are shown on computers, smartphones, and HMD (Head-Mounted Displays). Because existing JPEG 
standards do not fully cover these new uses, incompatibilities have reduced the interoperability of these 
images, and thus reducing the widespread ubiquity which consumers have come to expect when using 
JPEG-based images. Additionally, new modalities for interacting with images, such as computer-based 
augmentation, face-tagging, and object classification require support for metadata that was not part of 
the original JPEG scope. 

JPEG AIC 

 https://jpeg.org/aic/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 29170-1:2017 Information technology — Advanced image coding and evaluation — Part 1: 
Guidelines for image coding system evaluation 

ISO/IEC TR 29170-1 recommends best practices for coding system evaluation of images and image 
sequences. It defines a common vocabulary of terms for coding system evaluation and divides evalua-
tion methods into three broad categories: 

– Subjective assessment 

– Objective assessment 

– Computational assessment 

In addition to these broad assessment categories, it discusses special care that is given for coding 
unusual imagery, for example, high dynamic range or high colour depth. A fourth assessment category, 
hardware complexity, is often important for real-time or computationally complex applications, however, 
it is outside the scope of ISO/IEC TR 29170-1. 

ISO/IEC 29170-2:2015 Information technology — Advanced image coding and evaluation — Part 2: 
Evaluation procedure for nearly lossless coding 

ISO/IEC 29170-2 normalizes evaluation and grading of a light coding system used for displays and 
display systems, but is independent of the display technology. This procedure measures whether an 
observer can distinguish between an uncompressed reference and the reconstructed image to a pre-
determined, statistically meaningful level. The procedure compares individual images with two possible 
forced choice comparison test methods. This procedure relies on subjective evaluation methods desig-
ned to discern image imperfections on electronic colour displays of any technology or size. 

https://jpeg.org/aic/
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JPEG LS 

 https://jpeg.org/jpegls/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 14495-1:1999 Information technology — Lossless and near-lossless compression of 
continuous-tone still images: Baseline — Part 1: 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 14495-1 defines a set of lossless bit-preserving and nearly lossless, where the error for each 
reconstructed sample is bounded by a pre-defined value, compression methods for coding continuous-
tone, gray-scale, or colour digital still images. 

– It specifies a process for converting source image data to compressed image data, 

– It specifies processes for converting compressed image data to reconstructed image data, 

– It specifies coded representations for compressed image data, and 

– It provides guidance on how to implement these processes in practice. 

ISO/IEC 14495-2:2003 Information technology — Lossless and near-lossless compression of 
continuous-tone still images: Extensions — Part 2: 

ISO/IEC 14495-2 defines a set of lossless bit-preserving and nearly lossless, where the error for each 
reconstructed sample is bounded by a predefined value, compression methods for coding continuous-
tone, including bi-level, gray-scale, or colour digital still images. 

– It specifies extensions to processes for converting source image data to compressed image data; 
including arithmetic coding, extension of near lossless coding, extension of prediction and extension 
of Golomb coding. 

– It specifies extensions to processes for converting compressed image data to reconstructed image 
data including an extension for sample transformation for inverse colour transforms. 

– It specifies coded representations for compressed image data. 

– It provides guidance on how to implement these processes in practice. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation T.87 (06/98) Information technology – Lossless and near-lossless 
compression of continuous-tone still images – Baseline 

ITU-T T.87 är ekvivalent med ISO/IEC 14495-1. 

ITU-T Recommendation T.870 (03/02) Information technology – Lossless and near-lossless 
compression of continuous-tone still images: Extensions 

https://jpeg.org/jpegls/
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ITU-T T.870 är ekvivalent med ISO/IEC 14495-2. 

JPEG PLENO 

 https://jpeg.org/jpegpleno/ 

 http://plenodb.jpeg.org/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 21794-1:2020 Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 
1: Framework 

ISO/IEC 21794-1 specifies the plenoptic image coding system framework architecture and its instantiati-
on via a generic file format for storage of plenoptic modalities as well as associated metadata descrip-
tors. 

ISO/IEC 21794-2:2021 Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 
2: Light field coding 

ISO/IEC 21794-2 specifies a coded codestream format for storage of light field modalities as well as 
associated metadata descriptors that are light field modality specific. This document also provides infor-
mation on the encoding tools. 

ISO/IEC 21794-3 Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 3: 
Conformance testing 

Under utveckling. 

ISO/IEC 21794-4 Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 4: 
Reference software 

Under utveckling. 

1.1. JPEG (ISO/IEC SC29/WG1) 

 https://gitlab.com/wg1/jpeg-pleno-refsw 

JPEG Pleno Reference Software 

JPEG XL 

 https://jpeg.org/jpegxl/ 

 https://sneyers.info/jxl/ 

 FUIF 

https://jpeg.org/jpegpleno/
http://plenodb.jpeg.org/
https://gitlab.com/wg1/jpeg-pleno-refsw
https://jpeg.org/jpegxl/
https://sneyers.info/jxl/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC DIS 18181-1 Information technology — JPEG XL Image Coding System — Part 1: Core 
coding system 

Under utveckling. 

ISO/IEC DIS 18181-2 Information technology — JPEG XL Image coding system — Part 2: File format 

Under utveckling. 

ISO/IEC WD 18181-3 Information technology — JPEG XL Image Coding System — Part 3: 
Conformance testing 

Under utveckling. 

ISO/IEC CD 18181-4 Information technology — JPEG XL Image Coding System — Part 4: Reference 
software 

Under utveckling. 

1.1. JPEG (ISO/IEC SC29/WG1) 

 https://gitlab.com/wg1/jpeg-xl 

JPEG XL Reference Software 

JPEG XR 

 https://jpeg.org/jpegxr/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 29199-1:2011 Information technology — JPEG XR image coding system — Part 1: System 
architecture 

ISO/IEC TR 29199-1 provides a technical overview and informative guidelines for applications of JPEG 
XR image coding as specified in ISO/IEC 29199-2. The overview of JPEG XR coding technology includ-
es a description of the supported image formats, the internal data processing hierarchy and data struc-
tures, the image tiling design supporting hard and soft tiling of images, the lapped bi-orthogonal trans-
form, supported quantization modes, adaptive coding and scanning of coefficients, entropy coding, and 
finally the codestream structure. 

ISO/IEC 29199-2:2020 Information technology — JPEG XR image coding system — Part 2: Image 
coding specification 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 29199-2 specifies a coding format designed primarily for continuous-tone photographic content. 

ISO/IEC 29199-3:2010 Information technology — JPEG XR image coding system — Part 3: Motion 
JPEG XR 

https://gitlab.com/wg1/jpeg-xl
https://jpeg.org/jpegxr/
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ISO/IEC 29199-3 specifies the use of JPEG XR coding for timed sequences of images (motion sequen-
ces) within files based on the ISO base media file format (ISO/IEC 15444-12). The Motion JPEG XR file 
format is designed to contain one or more motion sequences of JPEG XR images, with their timing. It is 
intended as a ‘building block', specifying only the video format. An application would be expected to 
combine Motion JPEG XR with suitable for a complete application specification, for example audio, 
metadata; that specification would normally select profiles and levels of Motion JPEG XR, and could 
also specify application profiles and levels that apply to the integration. Motion JPEG XR is expected to 
be used in a variety of applications, particularly where JPEG XR coding technology is already available 
for other reasons, or where the high-quality frame-based approach, with no inter-frame coding, is app-
ropriate. Motion JPEG XR is a flexible format, permitting a wide variety of usages, such as editing, 
display, interchange, and streaming. 

ISO/IEC 29199-4:2010 Information technology — JPEG XR image coding system — Part 4: 
Conformance testing 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 29199-4 specifies a set of tests designed to verify whether codestreams, files, encoders, and 
decoders meet the normative requirements specified in ISO/IEC 29199-2. 

ISO/IEC 29199-5:2012 Information technology — JPEG XR image coding system — Part 5: Reference 
software 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 29199-5 provides reference software for ISO/IEC 29199-2 as an electronic attachment. The 
reference software is an integral part of ISO/IEC 29199-5. The purpose of ISO/IEC 29199-5 is to provide 
reference decoder software capable of decoding codestreams or files that conform to ISO/IEC 29199-2 
in a manner that conforms to the decoding process specified in ISO/IEC 29199-2; and sample encoder 
software capable of producing codestreams or files that conform to ISO/IEC 29199-2. 

2. ITU 

Recommendation T.Sup2 (03/11) ITU-T T.83x-series – Supplement on information technology – JPEG 
XR image coding system – System architecture 

Supplement 2 to ITU-T T-series Recommendations is technically aligned with ISO/IEC TR 29199-1 but 
is not published as identical text. It was drafted in collaboration with ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1, 
informally known as "JPEG". The Supplement is intended to help application developers understand the 
JPEG XR design and to provide assistance in making effective use of its capabilities. 

ITU-T T.Sup2 provides a technical overview and informative guidelines for applications of the JPEG XR 
image coding system as normatively specified in T.832, T.833 T.834 T.835. The overview of JPEG XR 
coding technology includes a description of the supported image formats, the internal data processing 
hierarchy and data structures, the image tiling design supporting hard and soft tiling of images, the 
lapped bi-orthogonal transform, supported quantization modes, adaptive coding and scanning of coeff-
icients, entropy coding, and finally the codestream structure. 

The overview provides a basic understanding of how a JPEG XR encoder works and the various modes 
it supports. It also compares the JPEG XR design with those of baseline JPEG (ITU-T T.81) and JPEG 
2000 (ITU-T T.800). Following the overview is a discussion of the use of JPEG XR for HDR (High 
Dynamic Range) image coding. 
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– Clause 8 reviews various JPEG XR profiles and describes their target applications. 

– Clause 9 provides general encoding guidelines and guidelines for encoding for providing random 
access functionality, including an analysis of tile size selection trade-offs. 

– Clause 10 describes the decoding process and output colour conversions, and describes how to 
make use of JPEG XR scalability features in a decoding application. These scalability features inclu-
de resolution, quality and spatial random access scalabilities. 

– Clause 11 describes codestream manipulations in the compressed domain. It describes methods 
for trimming a codestream to extract a smaller codestream, switching between spatial and frequency 
codestream modes, rotation and flipping of images, extraction of a region of interest in the comp-
ressed domain, switching between interleaved and planar alpha planes, and modifying the tile struc-
ture of an image. 

ITU-T Recommendation T.832 (06/19) Information technology – JPEG XR image coding system - 
Image coding specification 

ITU-T T.832 är ekvivalent med ISO/IEC 29199-2. 

ITU-T Recommendation T.833 (09/10) Information technology – JPEG XR image coding system - 
Motion JPEG XR 

ITU-T T.833 är ekvivalent med ISO/IEC 29199-3. 

ITU-T Recommendation T.834 (10/14) Information technology – JPEG XR image coding system - 
Conformance testing 

ITU-T T.834 är ekvivalent med ISO/IEC 29199-4. 

ITU-T Recommendation T.835 (08/16) Information technology – JPEG XR image coding system - 
Reference software 

ITU-T T.835 är ekvivalent med ISO/IEC 29199-5. 

JPEG XS 

 https://jpeg.org/jpegxs/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 21122-1:2019 Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding 
system — Part 1: Core coding system 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 21122-1 defines a syntax and an accompanying decompression process that is capable to 
represent continuous-tone grey-scale, or continuous-tone colour digital images without visual loss at 
moderate compression rates. Typical compression rates are between 2:1 and 6:1 but can also be higher 
depending on the nature of the image. In particular, the syntax and the decoding process specified in 
ISO/IEC 21122-1 allow lightweight encoder and decoder implementations that limit the end-to-end 

https://jpeg.org/jpegxs/
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latency to a fraction of the frame size. However, it does not cover the definition of transmission channel 
buffer models necessary to ensure such latency. ISO/IEC 21122-1 

– specifies a decoding process for converting compressed image data to reconstructed image data; 

– specifies a codestream syntax containing information for interpreting the compressed image data; 

– provides guidance on encoding processes for converting source image data to compressed image 
data. 

ISO/IEC 21122-2:2019 Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding 
system — Part 2: Profiles and buffer models 

ISO/IEC 21122-2 defines a limited number of subsets of the syntax specified in ISO/IEC 21122-1 and a 
buffer model to ensure interoperability between implementations in the presence of a latency constraint. 

ISO/IEC 21122-3:2019 Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding 
system — Part 3: Transport and container formats 

ISO/IEC 21122-3 defines transport and container formats for JPEG XS codestreams as specified in ISO/
IEC 21122-1. It defines file formats for working with still image and motion image sequence files on 
computer platforms and gives guidance on how to embed the codestream in transport streams, allowing 
internet-based communication. It uses already existing specifications for file formats and extends them 
for the embedding of JPEG XS codestreams. 

ISO/IEC 21122-4:2020 Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding 
system — Part 4: Conformance testing 

ISO/IEC 21122-4 specifies the framework, concepts, methodology for testing, and criteria to be achieved 
to claim conformance to multiple parts of the ISO/IEC 21122 series. It lists the conformance testing 
procedures, and specifies: 

– Conformance testing procedures for decoders implementing ISO/IEC 21122-1 and -3. 

– Tests to check codestreams for conformance to ISO/IEC 21122-1. As such, it provides means to 
test whether encoder implementations generate syntactically correct codestreams, and whether 
codestreams generated by such implementations follow the requirements of a particular profile, level 
and sublevel, and the buffer model implied by them. 

– Tests to check files for conformance to ISO/IEC 21122-3. 

– Conformance testing procedures that allow testing whether codestreams conform to any of the profi-
les specified in ISO/IEC 21122-2. 

– Conformance testing procedures that allow testing whether codestreams conform to the buffer mod-
el specified in ISO/IEC 21122-2 as part of a profile, level and sublevel. 

– Codestreams, decoded images, and error metrics to be used within the decoder testing procedures. 

– A buffer model test. 

– Abstract test suites. 
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ISO/IEC 21122-4 does not specify: 

– Testing the reconstruction of a full resolution image from a subsampled image format. In particular, 
up-sampling from 4:2:2 to 4:4:4 sampling is a non-normative extension and as such its testing is 
beyond the scope of ISO/IEC 21122-4. 

– Testing the conversion of the sample values reconstructed by an ISO/IEC 21122-3 decoder to the 
target colour space by means of the colour specification box of ISO/IEC 21122-3. 

– Testing of the composition of background and foreground for images reconstructed from ISO/IEC 
21122-3 files or codestreams. 

– Acceptance testing: the process of determining whether an implementation satisfies acceptance 
criteria and enables the user to determine whether or not to accept the implementation. This includes 
the planning and execution of several kinds of tests that demonstrate that the implementation satis-
fies the user requirements, for example, functionality, quality, and speed performance testing. 

– Performance testing: measures the performance characteristics of an IUT (Implementation Under 
Test) under various conditions, for example, its throughput, responsiveness. 

– Robustness testing: the process of determining how well an implementation is able to conceal prob-
lems from attempting to reconstruct an image from an ill-formed codestream. 

ISO/IEC 21122-5:2020 Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding 
system — Part 5: Reference software 

ISO/IEC 21122-5 contains the reference software of the ISO/IEC 21122 series. It acts as a guideline for 
implementation and as a reference for conformance testing. 

JPEG XT 

 https://jpeg.org/jpegxt/ 

 Box file format (ISO/IEC 18477-3) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18477-1:2020 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 1: Core coding system specification 

ISO/IEC 18477-1 defines the core coding system, which forms the basis for the entire ISO/IEC 18477 
series. It specifies a coded codestream format for storage of continuous-tone photographic content. 
JPEG XT is a scalable image coding system that builds on the legacy ISO/IEC 10918-1 (JPEG) coding 
system but extends it in a backwards compatible way. ISO/IEC 18477-1 specifies the commonly deplo-
yed components of the JPEG coding system. Additional parts of the ISO/IEC 18477 series extend on 
this baseline. JPEG XT has been designed to be backwards compatible to legacy applications while at 
the same time having a small coding complexity; JPEG XT uses, whenever possible, functional blocks 
of ISO/IEC 10918-1, ISO/IEC 10918-4 and ISO/IEC 10918-5 to extend the functionality of the legacy 
JPEG coding system. It is optimized for good image quality and compression efficiency while also enab-
ling low-complexity encoding and decoding implementations. 

https://jpeg.org/jpegxt/
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ISO/IEC 18477-2:2016 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 2: Coding of high dynamic range images 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 18477-2 specifies a coded codestream format for storage of continuous-tone high and low 
dynamic range photographic content. It is a scalable image coding system supporting multiple compo-
nent images in floating point. It is by itself an extension of the coding tools defined in ISO/IEC 18477-1; 
the codestream is composed in such a way that legacy applications conforming to ISO/IEC 10918-1 are 
able to reconstruct a lower quality, low dynamic range, eight bits per sample version of the image. 

Today, the most widely used digital photography format, a minimal implementation of JPEG (ISO/IEC 
10918-1), uses a bit depth of 8; each of the three channels that together compose an image pixel is 
represented by 8 bits, providing 256 representable values per channel. For more demanding applicatio-
ns, it is not uncommon to use a bit depth of 16 or higher, providing greater than 65 536 representable 
values to describe each channel within a pixel, resulting on over 2.8 × 1014 representable colour values. 
In some less common scenarios, even greater bit depths are used. The most common photo and image 
formats use an 8-bit or 16-bit unsigned integer value to represent some function of the intensity of each 
colour channel. While it might be theoretically possible to agree on one method for assigning specific 
numerical values to real world colors, doing so is not practical. Since any specific device has its own 
limited range for colour reproduction, the device’s range may be a small portion of the agreed-upon 
universal colour range. As a result, such an approach is an extremely inefficient use of the available 
numerical values, especially when using only 8 bits, or 256 unique values, per channel. To represent 
pixel values as efficiently as possible, devices use a numeric encoding optimized for their own range of 
possible colors or gamut. 

JPEG XT is primarily designed to provide coded data containing high dynamic range and wide colour 
gamut content while simultaneously providing 8 bits per pixel low dynamic range images using tools 
defined in ISO/IEC 18477-1. The goal is to provide a backward compatible coding specification that 
allows legacy applications and existing toolchains to continue to operate on codestreams conforming to 
this ISO/IEC 18477-2. JPEG XT is optimized for storage and transmission of high dynamic range and 
wide colour gamut 32-bit float images while also enabling low-complexity encoder and decoder implem-
entations. 

ISO/IEC 18477-4:2017 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 4: Conformance testing 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 18477-4 specifies the framework, concepts, methodology for testing, and criteria to be achieved 
to claim conformance to one or multiple parts of ISO/IEC 18477 as listed below. It provides a framework 
for specifying abstract test suites and for defining the procedures to be followed during conformance 
testing. It specifies 

– conformance testing procedures for decoding of and for codestreams to ISO/IEC 18477-1, 18477-
2, ISO/IEC 18477-6, ISO/IEC 18477-7, ISO/IEC 18477-8 and ISO/IEC 18477-9, 

– codestreams, decoded images, and error metrics to be used within the decoder testing procedures, 

– abstract test suites. 

ISO/IEC 18477-4 does not include: 
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– Testing decoders for conformance only to ISO/IEC 18477-3 because the required functionality of it 
is tested as part of its extensions: ISO/IEC 18477-6, ISO/IEC 18477-7, ISO/IEC 18477-8 and ISO/
IEC 18477-9. 

– Testing codestreams for conformance to ISO/IEC 18477-7 beyond testing them for conformance to 
individual profiles of ISO/IEC 18477-4. However, testing such codestreams (Full profile codestrea-
ms) for syntactical correctness is covered by testing them for conformance to ISO/IEC 18477-3. 

– Testing of the composition of background and foreground for images reconstructed from ISO/IEC 
18477-9 codestreams as this operation is application dependent. 

– Acceptance testing: the process of determining whether an implementation satisfies acceptance 
criteria and enables the user to determine whether or not to accept the implementation. This includes 
the planning and execution of several kinds of tests that demonstrate that the implementation 
satisfies the user requirements, for example, functionality, quality, and speed performance testing. 

– Performance testing: measures the performance characteristics of an IUT (Implementation Under 
Test) under various conditions, for example, its throughput, responsiveness. 

– Robustness testing: the process of determining how well an implementation process data which 
contains errors. 

The ISO/IEC 18477 series consists of multiple parts, each of which defines one or multiple profiles. A 
given IUT may claim to implement various parts and profiles of ISO/IEC 18477 at once. To test such 
implementations, they have to be tested with the Abstract Test Suites of each part and profile they claim 
to conform to. 

ISO/IEC 18477-5:2018 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 5: Reference software 

ISO/IEC 18477-5 provides reference implementations of multiple parts of the ISO/IEC 18477 series that 
demonstrate the features and capabilities of JPEG XT. Its purpose is to act as a guideline for implemen-
tations and as a reference for conformance testing. As such, the implementations are conforming to the 
part of ISO/IEC 10918-1 that has been standardized as ISO/IEC 18477-1, that is, it implements the 
baseline, extended sequential and progressive Huffman coding modes of the legacy standard together 
with common extensions such as ISO/IEC 10918-5 (JFIF). In addition, the reference software implemen-
tations also cover all other parts of the ISO/IEC 18477 standard, that is, IDR coding, HDR coding, loss-
less and near-lossless coding and coding of alpha channels. 

ISO/IEC 18477-5 includes the source code for reference implementations of the ISO/IEC 18477 series 
of standards, available at http://standards.iso.org/iso-iec/18477/-5/ed-1/en. They have been success-
fully complied and tested on Linux and Windows operating systems at the time of writing. Note that ISO/
IEC 18477-1 does not include the arithmetic coding modes, the hierarchical coding modes and the loss-
less coding modes of ISO/IEC 10918-1. 

ISO/IEC 18477-6:2016 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 6: IDR Integer Coding 

ISO/IEC 18477-6 specifies a scalable image coding system supporting multiple component images 
consisting of integer samples of a bit precision between 9 and 16 bits. The format itself is based on 
ISO/IEC 18477-3 (Box file format). The aim of ISO/IEC 18477-6 is to provide a migration path for legacy 
applications to support, potentially in a limited way, coding of intermediate dynamic range images, that 
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is, images represented by sample values requiring 9 to 16-bits precision. While ISO/IEC 10918-1 already 
defines a coding mode for 12-bit sample precision, images encoded in this mode cannot be decoded by 
applications implementing only the 8-bit mode. In contrast, ISO/IEC 18477-6 defines a scalable coding 
engine supporting all bit depths between 9 and 16 bits per sample while also staying compatible with 
legacy applications. Such applications will continue to work, but will only able to reconstruct an 8-bit 
standard LDR (Low Dynamic Range) version of the full image contained in the codestream. 

ISO/IEC 18477-7:2017 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 7: HDR Floating-Point Coding 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 18477-7 uses the mechanism of Part 3 to extend JPEG for coding of HDR images, that is, 
images consisting of floating point samples. It is a super-set of both Part 2 and Part 3 and offers addition-
al coding tools addressing needs of low-complexity or hardware implementations. 

ISO/IEC 18477-8:2016 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 8: Lossless and near-lossless coding 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 18477-8 defines lossless coding mechanisms for integer and floating point samples. It is an 
extension of Part 6 and Part 7, allowing for scalable lossy to lossless compression. 

ISO/IEC 18477-9:2016 Information technology — Scalable compression and coding of continuous-
tone still images — Part 9: Alpha channel coding 

ISO/IEC 18477-9 allows the lossy and lossless representation of alpha channels, thus enabling the 
coding of transparency information and coding of arbitrarily shaped images. 

JPEG SYSTEMS 

 https://jpeg.org/jpegsystems/ 

 JPEG 360 (ISO/IEC 19566-6) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 19566-1:2016 Information technology — JPEG Systems — Part 1: Packaging of 
information using codestreams and file formats 

ISO/IEC TR 19566-1 describes common elements of a system layer for JPEG standards. It describes 
the common architecture of file formats and codestream formats used in JPEG standards. It is intended 
that all future Systems components support codestreams and file formats follow these guidelines. 

ISO/IEC TR 19566-2:2016 Information technologies — JPEG Systems — Part 2: Transport 
mechanisms and packaging 

ISO/IEC TR 19566-2 summarizes the principles of incremental codestream and file transport that are 
intended to form the future building blocks JPEG systems. Industrial implementations, future codecs 
and systems components are encouraged to follow these guidelines. 

https://jpeg.org/jpegsystems/
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ISO/IEC 19566-4:2020 Information technologies — JPEG systems — Part 4: Privacy and security 

ISO/IEC 19566-4 specifies privacy and security features which contribute to a system layer for JPEG 
standards that is backwards-compatible with existing JPEG standards. It defines generic structures that 
can be applied in all JPEG box-based file formats. In particular, it specifies a signaling syntax supporting 
privacy and security features. 

ISO/IEC 19566-5:2019 Information technologies — JPEG systems — Part 5: JPEG universal metadata 
box format (JUMBF) 

ISO/IEC 19566-5 provides a universal format to embed any type of metadata in any box-based JPEG 
file format. It defines the syntax of the JUMBF box and the mechanism to assign specific content types. 
In particular, it specifies XML, JSON, codestream and UUID types. In addition, it defines the syntax to 
reference or request the embedded metadata content within or outside the image. 

JPSEARCH 

 https://jpeg.org/jpsearch/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 24800-1:2012 Information technology — JPSearch — Part 1: System framework and 
components 

ISO/IEC TR 24800-1 provides a global view of the JPSearch framework and describes the overall search 
and management process. An abstract architecture for JPSearch is described, and its components and 
their roles are explicitly identified. This information aims to facilitate the understanding of the normative 
parts of JPSearch and the relationships among them. 

ISO/IEC 24800 provides a set of standardized interfaces for digital image management and retrieval 
systems. There are many systems which provide image search and retrieval functionality on computer 
desktops, on the World Wide Web, on imaging devices, and in other consumer and professional applica-
tions. Existing systems are implemented in a way that tightly couples many components of the search 
process. JPSearch provides an abstract framework search architecture that decouples the components 
of image search and provides a standard interface between these components. Thus, aligning image 
search system design to a JPSearch framework facilitates the use and reuse of metadata, the use and 
reuse of profiles and ontologies to provide a common context for searching, and the provision of a 
common query language to easily search across multiple repositories with the same search semantics. 
Furthermore, using JPSearch allows image repositories to be independent of particular system implem-
entations and for users to easily move or upgrade their image management applications or to move to 
a different device or upgrade to a new computer. 

JPSearch is designed as a multi-part specification. Three main processes are standardized in the speci-
fication: search and retrieval by ISO/IEC 24800-3 (query format), the creation or maintenance of 
metadata by ISO/IEC 24800-4 (file format for metadata embedded in image data) and the synchronizati-
on or migration of repositories by ISO/IEC 24800-5 (data interchange format between image repositori-
es). On the other hand, ISO/IEC 24800-2 (registration, identification and management of schema and 
ontology) links all the other parts to a common metadata interoperability model, which plays a key role 
in ISO/IEC 24800. ISO/IEC TR 24800-1 (JPSearch overview) and ISO/IEC 24800-6 (reference software) 
are intended to help understanding and developing JPSearch compliant systems. 

https://jpeg.org/jpsearch/
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ISO/IEC 24800-2:2021 Information technology — JPSearch — Part 2: Registration, identification and 
management of schema and ontology 

ISO/IEC 24800-2 specifies a series of interfaces to allow disparate systems an interoperable manage-
ment of image repositories. It also specifies the general rules which govern the usage of metadata in 
JPSearch and provides a specification which provides rules 

– for the representation of image metadata descriptions, consisting of the definition of the JPSearch 
Core Metadata Schema, 

– for the publication of machine-readable translations between metadata terms belonging to proprieta-
ry metadata schemas and metadata terms in the JPSearch Core Metadata Schema, and 

– for the registration and request of metadata schemas and its translation rules or links to them. 

JPSearch is an extensible standard. ISO/IEC 24800-2 provides the method of extending the structures 
and rules beyond the JPSearch Core Metadata Schema. 

ISO/IEC 24800-3:2010 Information technology — JPSearch — Part 3: Query format 

ISO/IEC 24800-3, JPQF (JPSearch Query Format), provides a standardized interface for image search 
and retrieval systems, as a specialization of ISO/IEC 15938-12 for images and accompanying metadata, 
in three aspects: input query format, output result format and query management. 

The top-level tools defined in ISO/IEC 24800-3 are InputQuery, FetchResult, OutputResult and Mana-
gement. Both InputQuery and FetchResult tools belong to input query format. The input query format 
provides users and systems with a set of precise input parameters to describe their search criteria in 
addition to a set of preferred output parameters to depict the return result sets through InputQuery. 
Through InputQuery, users can use queries of various types, such as query by media, query by descripti-
on, query by free text, and combine them using algebraic or logical expressions. Through FetchResult, 
users can retrieve search results of a query from the past. When a query request is issued using the 
asynchronous mode, the FetchResult element is used to indicate the preparedness of the user to receive 
results. When a query request is issued using the synchronous mode, the FetchResult element is used 
to receive individual pages of the result set, if paging is activated. The OutputResult, which is the output 
result format, provides users and systems with a set of output parameters to describe the aggregated 
return result sets for user presentation or machine consumption. 

The Management tool, which is the query management tool set, provides a means for selecting services, 
for example MPEG-7 database or Core Metadata services, or aggregated services, for example service 
provider that administers a set of different services, based on service properties, for example supported 
query format, supported metadata standard. 

The goal is to define a query language that provides the industry with a standardized format to accept 
and respond to user and system specification for image searches. In the framework of JPSearch, the 
JPSearch Query Format is designed to be used as an interface between querying client and answering 
servers, as well as between aggregation service agent and individual service providers. 

ISO/IEC 24800-4:2010 Information technology — JPSearch — Part 4: File format for metadata 
embedded in image data (JPEG and JPEG 2000) 
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ISO/IEC 24800-4 provides an interoperable data exchange format between various devices and plat-
forms. It includes extensions of several existing file formats and file-format-independent metadata form-
ats. 

ISO/IEC 24800-5:2011 Information technology — JPSearch — Part 5: Data interchange format 
between image repositories 

ISO/IEC 24800-5 specifies a data interchange format for the exchange of image collections and respec-
tive metadata between ISO/IEC 24800 compliant repositories. It enables the synchronization of reposito-
ries across different devices and platforms by providing an easy and reliable data transfer mechanism. 
In particular, it provides the following functionalities: 

– exchange of data between JPSearch repositories on different devices and platforms; 

– consolidation of metadata generated on different systems; 

– transferal of data to a newer and better system; 

– consolidation of selected data to a centralized repository; 

– archive of data in a format which will survive current products. 

ISO/IEC 24800-6:2012 Information technology — JPSearch — Part 6: Reference software 

ISO/IEC 24800-6 describes reference software for the normative clauses as well as utility software dem-
onstrating the usage scenarios of ISO/IEC 24800-2 to ISO/IEC 24800-5. The information provided is 
applicable for the reference software modules available for ISO/IEC 24800-2 to ISO/IEC 24800-5 and 
helps users of ISO/IEC 24800 to understand functionality and usage of ISO/IEC 24800 and software. 
Each software module provided in ISO/IEC 24800-6 can be used either as standalone software or as a 
part of larger integrated software depending on the module. This suite of software contains four indepen-
dent running software modules: 

– Metadata Translation Module for ISO/IEC 24800-2. It allows users to translate metadata instances 
from and to one of MPEG-7, Dublin Core and JPSearch Core metadata. 

– JPQF Query Processor Module for ISO/IEC 24800-3. It checks the syntactic and semantic validity 
of JPQF queries and allows users to search and retrieve from the provided small-size example 
metadata file. 

– Embedded Metadata Codec Module for ISO/IEC 24800-4. It allows users to actually embed and 
retrieve JPSearch Core or MPEG-7 metadata in JPEG or JPEG2000 image files. 

– Repository Import and Export Module for ISO/IEC 24800-5. It provides an example case of importing 
and exporting content repository using the XML schema defined in ISO/IEC 24800-5 and the provi-
ded small test database. 

JSON 

 https://www.json.org/ 

 GeoJson 

 I-JSON 

https://www.json.org/
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 JGF 

 JSON-LD 

 JSON-RPC 

 JSON Schema 

Json är främst avsett som ett utbytesformat av data och information. Formellt specificerat i RFC 
8259, ISO/IEC 21778. Det finns sedan en "striktare profil" för att förbättra interoperabilitet; I-JSON.  

1. OM JSON OCH XML 

 Jämför även med YAML, en logisk övermängd av JSON men med en annan syntax och som inför flera andra tekniska egenskaper 
och funktionaliteter. 

 XML 

Det är vanligt förekommande att Json jämförs med XML. Både Json och XML är i grunden enkla att 
framställa för att strukturera information. Denna fördel blir samtidigt en nackdel för båda formaten 
eftersom enkelheten har gett upphov till en mängd tillämpningar vilka kan vara mer eller mindre 
lämpliga för olika fall. 

Uppfattningen finns att framställa, använda och hantera Json är mindre resurskrävande än XML.  Till 
exempel, syntaxen är enklare, storleken blir minde, och avkodningen blir mindre invecklad. Motsats-
vis uppfattas XML alltså mer krävande eftersom den är mer komplex. Till exempel, syntaxen är mer 
omständlig, därmed blir storleken större, och avkodningen mer invecklad genom DOM, SAX, Schem-
an, XSLT. Denna komplexitet möjliggör samtidigt för fler tekniska egenskaper och funktionaliteter 
som Json saknar. Till exempel, namnrymder, datatyper, validering. Av denna anledning har Json 
kompletteras för att kunna hantera mer komplicerade fall. Det är emellertid här skillnaden ligger; 
XML avser lösa vissa problem, medan Json andra. 

1.1. Schema och andra tekniska egenskaper och funktionaliteter  

Det har utvecklats en mängd andra kompletterande format för att framställa, använda och hantera 
XML. Till exempel, XML Schema, XPath, XSLT. XML kan även visuellt utformas med CSS. I jämför-
else, JSON dels saknar namnrymder och schema, dels är begränsat till några grundläggande data-
typer. 

Arbete pågår med att införa en specifikation för en JSON Schema med XML Schema som förebild 
(jfr Relax NG). Det finns sedan JSON-RPC som liknar XML-RPC, med samma syfte eller det syftet 
SOAP avser uppfylla. Därutöver finns särskilda tillämpningar av Json. Till exempel, JSON-LD och 
GeoJson. 

1.2. Som märkspråk 

Json är generellt mindre lämpligt för utbyte av information som omsluter eller inplacerar hela eller 
delar av informationen. Både Json och XML representerar information som trädstrukturer, men XML 
kan lättare dels sammanblandas och inplaceras med data, dels utöka element med attribut. Till ex-
empel, markeringar i text med XML. 

<paragraf typ="introduktion">Exempel på en <link href="http://riksarkivet.se/">länk</link> och <b>text</b> 
med andra <definition sammanhang="FormatE">tekniska egenskaper</definition>.</paragraf> 
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En liknande struktur i Json kan representeras med lite kreativitet, men risken är att resultatet sam-
tidigt blir mindre lämpligt att använda och hantera, vilket skulle vara syftet med att välja Json. Kreati-
viteten kan sedan variera från fall till fall med följd att representationen blir inkonsekvent. Ett förslag 
till Json som märkspråk är JsonML; resultatet av föregående exempel med XML skulle resultera i 
följande. 

 ["paragraf", {"typ" : "introduktion"}, 
    "Exempel på en ", 
    ["link", {"href" : "http://riksarkivet.se/"}, "länk"], 
    "och ", 
    ["b", "text"], 
    "med andra ", 
    ["definition", {"sammanhang" : "FormatE"}, "tekniska egenskaper"], "." 
] 

1.3. Självdokumenterande 

En vanlig uppfattning är att XML är mer självdokumenterande. Det vill säga, att namngivningen av 
element och attribut beskriver värdet som tillsätts dem. Både syntaxen för Json och XML ger emeller-
tid förutsättningarna för självdokumenterade informationsstrukturer. Den omständliga syntaxen för 
XML möjliggör däremot mer information. Till exempel, innebörden av värdet ”3” för ett element. 

<ljudnivå datatyp='heltal' max='10' min='0'>3</ljud> 

Det finns emellertid inget som hindrar obskyra namngivningar av en implementatör. Till exempel: 

<l>3</l> 

1.4. Syntax och storlek 

En vanlig uppfattning är att Json tar mindre anspråk på bytes än XML, eftersom informationsstruk-
turen är mindre omständlig. Det är möjligt emellertid att representera uppgifter mer koncist även i 
XML. Till exempel, genom att utnyttja attribut och att XML kan vara självstängande. 

<personer><person namn='Benjamin Yousefi' titel='Jurist, Utredare' arbetsgivare='Riksarkivet' 
epost='benjamin.yousefi@riksarkivet.se' /></personer> 

Exemplet med XML är 146 tecken, medan samma exempel i Json är 151 tecken. 

{'personer' : [{ 'namn': 'Benjamin Yousefi', 'titel': 'Jurist/Utredare', 'arbetsgivare': 'Riksarkivet', 
'epost': 'benjamin.yousefi@riksarkivet.se' }] } 

På samma sätt kan Json bli mer omständligt Som märkspråk. Med andra ord, Json och XML uppfyller 
olika funktioner för olika behov och krav, varför deras anspråk i bytes varierar. Både Json och XML 
representeras emellertid med textformat och kan komprimeras mot en mindre kostnad av CPU. Om 
det är en lämplig avvägning måste bedömas i det enskilda fallet. 
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2. ECMA 

ECMA-404 (2017) The JSON data interchange syntax 

ECMA-404 är ekvivalent med ISO/IEC 21778 och RFC 8259. 

3. ISO/IEC 

ISO/IEC 21778:2017 Information technology — The JSON data interchange syntax 

ISO/IEC 21778 is equivalent to ECMA-404 and RFC 8259. JSON is a lightweight, text-based, language-
independent syntax for defining data interchange formats. It was derived from the ECMAScript program-
ming language, but is programming language independent. JSON defines a small set of structuring rules 
for the portable representation of structured data. The goal of ISO/IEC 21778 is only to define the syntax 
of valid JSON texts. Its intent is not to provide any semantics or interpretation of text conforming to that 
syntax. It also intentionally does not define how a valid JSON text might be internalized into the data 
structures of a programming language. There are many possible semantics that could be applied to the 
JSON syntax and many ways that a JSON text can be processed or mapped by a programming langu-
age. Meaningful interchange of information using JSON requires agreement among the involved parties 
on the specific semantics to be applied. Defining specific semantic interpretations of JSON is potentially 
a topic for other specifications. Similarly, language mappings of JSON can also be independently speci-
fied. For example, ECMA-262 defines mappings between valid JSON texts and ECMAScript's runtime 
data structures. 

4. RFC 

RFC 8259 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format 

JavaScript Object Notation (JSON) is a lightweight, text-based, language-independent data interchange 
format.  It was derived from the ECMAScript Programming Language Standard.  JSON defines a small 
set of formatting rules for the portable representation of structured data. RFC 8259 removes inconsisten-
cies with other specifications of JSON, repairs specification errors, and offers experience-based interop-
erability guidance. 

RFC 8259 is equivalent to ECMA-404 and ISO/IEC 21778. 

JSON-LD 

 https://json-ld.org/ 

 JSON 

1. W3C 

W3C JSON-LD 1.1 A JSON-based Serialization for Linked Data 

JSON-LD is a lightweight syntax to serialize Linked Data in JSON. Its design allows existing JSON to 
be interpreted as Linked Data with minimal changes. JSON-LD is primarily intended to be a way to use 
Linked Data in Web-based programming environments, to build interoperable Web services, and to 

https://json-ld.org/
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store Linked Data in JSON-based storage engines. Since JSON-LD is 100% compatible with JSON, the 
large number of JSON parsers and libraries available today can be reused. In addition to all the features 
JSON provides, JSON-LD introduces: 

– a universal identifier mechanism for JSON objects via the use of IRIs, 

– a way to disambiguate keys shared among different JSON documents by mapping them to IRIs via 
a context, 

– a mechanism in which a value in a JSON object may refer to a resource on a different site on the 
Web, 

– the ability to annotate strings with their language, 

– a way to associate datatypes with values such as dates and times, 

– and a facility to express one or more directed graphs, such as a social network, in a single document. 

W3C JSON-LD 1.1 Processing Algorithms and API 

The JSON-LD Processing Algorithms and API defines a set of algorithms for programmatic transformati-
ons of JSON-LD documents. Restructuring data according to the defined transformations often dramati-
cally simplifies its usage. It proposes an API for developers implementing the specified algorithms. It is 
primarily intended for the following audiences: 

– Software developers who want to implement the algorithms to transform JSON-LD documents. 

– Web authors and developers who want a very detailed view of how a JSON-LD Processor operates. 

– Developers who want an overview of the proposed JSON-LD API. 

W3C JSON-LD 1.1 Framing An Extension to the Application Programming Interface for the JSON-LD 
Syntax 

JSON-LD Framing allows developers to query by example and force a specific tree layout to a JSON-
LD document. 

JSON-RPC 

 https://www.jsonrpc.org/ 

 JSON 

1. JSON-RPC WORKING GROUP 

JSON-RPC Working Group JSON-RPC 2.0 Specification 

JSON-RPC is a stateless, light-weight RPC (Remote Procedure Call) protocol. Primarily this specifica-
tion defines several data structures and the rules around their processing. It is transport agnostic in that 
the concepts can be used within the same process, over sockets, over http, or in many various message 
passing environments. It uses JSON (RFC 4627) as data format. It is designed to be simple! 

https://www.jsonrpc.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 674 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

JSON SCHEMA 

 https://json-schema.org/ 

 JSON 

Förslag till standard av schema för Json. 

1. IETF 

JSON Schema: A Media Type for Describing JSON Documents (draft-bhutton-json-schema-00) 

JSON Schema defines the media type application/schema+json, a JSON-based format for describing the 
structure of JSON data. JSON Schema asserts what a JSON document must look like, ways to extract 
information from it, and how to interact with it. The application/schema-instance+json media type provides 
additional feature-rich integration with application/schema+json beyond what can be offered for applicati
on/json documents. 

Relative JSON Pointers (draft-bhutton-relative-json-pointer-00) 

JSON Pointer is a syntax for specifying locations in a JSON document, starting from the document root. 
It defines an extension to the JSON Pointer syntax, allowing relative locations from within the document. 

JSON Schema Validation: A Vocabulary for Structural Validation of JSON (draft-bhutton-json-
schema-validation-00) 

JSON Schema (application/schema+json) has several purposes, one of which is JSON instance valida-
tion. It specifies a vocabulary for JSON Schema to describe the meaning of JSON documents, provide 
hints for user interfaces working with JSON data, and to make assertions about what a valid document 
must look like. 

JSONML 

 http://www.jsonml.org/ 

 JSON 

1. STEPHEN M. MCKAMEY 

JsonML är ett format för att representera märkspråk i Json. Till exempel, HTML, XHTML, XML. Det 
ska vara möjligt att konvertera till och från JsonML utan informationsförlust. Det finns ett antal 
exempel, program och beskrivning av syntaxen, men ingen specifikation. 

https://json-schema.org/
http://www.jsonml.org/
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JT 

1. ISO 

ISO 14306:2017 Industrial automation systems and integration — JT file format specification for 3D 
visualization 

ISO 14306 defines the syntax and semantics of a file format for the 3D visualization and interrogation 
of lightweight geometry and product manufacturing information derived from CAD systems, using visuali-
zation software tools that do not need the full capability of a CAD system. It has been adopted as a 3D 
visualization capability in addition to the ISO 10303 series. The file format supports the following informa-
tion: 

– Facet information (triangles), stored with geometry compression techniques. 

– Visual attributes such as lights, textures and materials. 

– Product manufacturing information, such as dimensions, tolerances and other attributes. 

– Boundary representation (b-rep) solid model shape representations. Several alternatives are avail-
able, including a representation based on the geometry standard defined in ISO 10303. 

– Configuration representations. 

– Delivery methods such as asynchronous streaming of content. 

ISO 14306 does not specify the implementation of, or definition of a run-time architecture for viewing or 
processing of the file format. 

JVC S-9 

1. SMPTE 

ST 316:2006 – SMPTE Standard – For Television Digital Recording — 12.65-mm Type D-9 Component 
Format — Video Compression — 525/60 and 625/50 

ST 316 specifies the content, format, and recording method of the data blocks containing video, audio, 
and associated data that form the helical records on 12.65-mm tape in cassettes. In addition, it specifies 
the content, format, and recording method of the longitudinal record containing tracking information for 
the scanning head associated with the helical records, cue audio, and control tracks. 

– One video channel and four independent audio channels are recorded in the digital format. Each of 
these channels is capable of independent editing. 

– The video channel records and reproduces a component television signal in the 525-line system 
with a frame frequency of 29.97 Hz, referred to as the 525/60 system, and the 625-line system with 
a frame frequency of 25 Hz, referred to as the 625/50 system. 

– Intraframe bit-rate reduction is applied to video data prior to recording. 
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ST 317:1999 - SMPTE Standard - For Television Digital Recording — 12.65-mm Type D-9 Component 
Format — Tape Cassette 

ST 317 specifies dimensions for the video tape cassette used with the 12.65-mm type D-9 digital compo-
nent television recorder. 

JWA 

1. IETF 

RFC 7518 JSON Web Algorithms (JWA) 

RFC 7518 registers cryptographic algorithms and identifiers to be used with the specifications JWS 
(JSON Web Signature), JWE (JSON Web Encryption), and JWK (JSON Web Key). It defines several 
IANA registries for these identifiers. 

JWE 

 JWT 

1. IETF 

RFC 7516 JSON Web Encryption (JWE) 

JWE represents encrypted content using JSON-based data structures. Cryptographic algorithms and 
identifiers for use with this specification are described in the separate JWA (JSON Web Algorithms) 
specification and IANA registries defined by that specification. Related digital signature and MAC (Mess-
age Authentication Code) capabilities are described in the separate specification; JWS (JSON Web 
Signature). 

JWK 

1. IETF 

RFC 7517 JSON Web Key (JWK) 

A JWK (JSON Web Key) is a JSON data structure that represents a cryptographic key. RFC 7517 also 
defines a JWK Set JSON data structure that represents a set of JWKs. Cryptographic algorithms and 
identifiers for use with RFC 7517 are described in the specification JWA (JSON Web Algorithms) and 
IANA registries established by that specification. Goals for RFC 7517 do not include representing new 
kinds of certificate chains, representing new kinds of certified keys, or replacing X.509 certificates. 

JWS 

 JWT 
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1. IETF 

RFC 7515 JSON Web Signature (JWS) 

JWS (JSON Web Signature) represents content secured with digital signatures or MACs (Message Aut-
hentication Code) using JSON-based data structures. Cryptographic algorithms and identifiers for use 
with this specification are described in the separate JWAs (JSON Web Algorithm) specification and an 
IANA registry defined by that specification. Related encryption capabilities are described in the separate 
JWE (JSON Web Encryption) specification. 

JWT 

 https://jwt.io/ 

 https://ldapwiki.com/wiki/JSON Identity Suite 

1. IETF 

RFC 7519 JSON Web Token (JWT) 

JWT is a compact, URL-safe means of representing claims to be transferred between two parties. The 
claims in a JWT are encoded as a JSON object that is used as the payload of a JWS (JSON Web 
Signature) structure or as the plaintext of a JWE (JSON Web Encryption) structure, enabling the claims 
to be digitally signed or integrity protected with a Message Authentication Code (MAC) and/or encrypted. 

RFC 7797 JSON Web Signature (JWS) Unencoded Payload Option 

JWS represents the payload of a JWS as a base64url-encoded value and uses this value in the JWS 
Signature computation. While this enables arbitrary payloads to be integrity protected, some have desc-
ribed use cases in which the base64url encoding is unnecessary and, or an impediment to adoption, 
especially when the payload is large and, or detached. RFC 7797 defines a means of accommodating 
these use cases by defining an option to change the JWS Signing Input computation to not base64url-
encode the payload. This option is intended to broaden the set of use cases for which the use of JWS 
is a good fit. 

RFC 7797 updates RFC 7519 by stating that JWTs (JSON Web Token) MUST NOT use the unencoded 
payload option defined by this specification. 

RFC 8725 JSON Web Token Best Current Practices 

JWTs (JSON Web Token) are URL-safe JSON-based security tokens that contain a set of claims that 
can be signed and, or encrypted. JWTs are being widely used and deployed as a simple security token 
format in numerous protocols and applications, both in the area of digital identity and in other application 
areas. RFC 8725 updates RFC 7519 to provide actionable guidance leading to secure implementation 
and deployment of JWTs. 

KDM 

 https://www.omg.org/ 

https://jwt.io/
https://ldapwiki.com/wiki/JSON%20Identity%20Suite
https://www.omg.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19506:2012 Information technology — Object Management Group Architecture-Driven 
Modernization (ADM) — Knowledge Discovery Meta-Model (KDM) 

ISO/IEC 19506 is equivalent to OMG specification for Architecture-Driven Modernization (ADM): Know-
ledge Discovery Meta-Model (KDM), v1.3. It defines KDM; a meta-model for representing existing soft-
ware assets, their associations, and operational environments. This is the first in the series of specifica-
tions related to SwA (Software Assurance) and ADM (Architecture-Driven Modernization) activities. 
KDM facilitates projects that involve existing software systems by insuring interoperability and exchange 
of data between tools provided by different vendors. 

2. OMG 

OMG formal/2016-09-01 Date: September 2016 Architecture-Driven Modernization: Knowledge 
Discovery Meta-Model (KDM) 

OMG formal/2016-09-01 defines a meta-model for representing existing software, its elements, associa-
tions, and operational environments. This is the first in the series of specifications related to Software 
Assurance (SwA) and Architecture-Driven Modernization (ADM) activities. KDM facilitates projects that 
involve existing software systems by offering interoperability and exchange of data between tools produ-
ced by different vendors. One common characteristic of various tools that address SwA and ADM chall-
enge is that they analyze existing software artifacts to obtain explicit knowledge, for example, source 
code modules, database descriptions, build scripts. Any tool that operates on existing software produces 
a portion of the knowledge about the software; a collection of facts. Tool-specific knowledge may be 
limited in scope, restricted to a particular source language, and/or particular transformation, and, or 
operational environment. Often such tool-specific knowledge is not exported in any explicit format. For 
example, such knowledge may be used internally by the tool: a compiler generates precise facts about 
a compilation unit only to discard them as soon as the object file is generated.  Even when access to 
tool-specific knowledge is provided, it implies commitment to a proprietary definition and may involve a 
proprietary physical format. All the above may hinder interoperability between different tools, integration 
of several pieces of knowledge about the same system and development of common content. 

KDM provides a common ontology and an interchange format that facilitates exchanges of data contain-
ed within individual tool models that represent existing software. The meta-model represents the physi-
cal and logical elements of software as well as their relations at various levels of abstraction. The primary 
purpose of this meta-model is to enable a common interchange format that allows interoperability betwe-
en modernization and, or software assurance tools, services, and their respective intermediate repres-
entations. This meta-model also allows development of common vendor-neutral content for moderniza-
tion and software assurance based on the standard KDM meta-elements instead of proprietary inter-
mediate representations of software and software systems, for example patterns, rules, metrics. 

KML 

 https://developers.google.com/kml 

1. OGC 

OGC 12-007r2 (2015-08-04) KML 2.3 

https://developers.google.com/kml
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KML is an XML grammar used to encode and transport representations of geographic data for display 
in an earth browser, such as a 3D virtual globe, 2D web browser application, or 2D mobile application.  
A KML instance is processed in much the same way that HTML, and XML, documents are processed 
by web browsers. Like HTML, KML has a tag-based structure with names and attributes used for specific 
display purposes. KML can be used to: 

– Annotate the Earth. 

– Specify icons and labels to identify locations on the surface of the planet. 

– Create different camera positions to define unique views for KML features. 

– Define image overlays to attach to the ground or screen. 

– Define styles to specify KML feature appearance. 

– Write HTML descriptions of KML features, including hyperlinks and embedded images. 

– Organize KML features into hierarchies. 

– Locate and update retrieved KML documents from local or remote network locations. 

– Define the location and orientation of textured 3D objects. 

LADM 

1. ISO 

ISO 19152:2012 Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) 

ISO 19152 defines LADM; a reference model covering basic information-related components of land 
administration, including those over water and land, and elements above and below the surface of the 
earth. 

– It provides an abstract, conceptual model with four packages related to parties (people and organi-
zations); basic administrative units, rights, responsibilities, and restrictions (ownership rights); spati-
al units (parcels, and the legal space of buildings and utility networks); spatial sources (surveying), 
and spatial representations (geometry and topology). 

– It provides terminology for land administration, based on various national and international systems, 
that is as simple as possible in order to be useful in practice. The terminology allows a shared 
description of different formal or informal practices and procedures in various jurisdictions. 

– It provides a basis for national and regional profiles. 

– It enables the combining of land administration information from different sources in a coherent 
manner. 
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LATEX 

 https://www.latex-project.org/ 

 TeX 

Latex kan förenklat beskrivas som en förenkling av Tex. Det senare är ett system för typsättning 
som tillhandhåller detaljerade kommandon för att framställa text. Till exempel, formen och utform-
ningen av tecken och deras placering. Det förra tillhandahåller definitioner för typer av text som 
förenklar framställandet av innehåll. Till exempel, avsnitt, rubriker, paragrafer. 

1. LATEX PROJECT TEAM 

LATEX Project team (2020/04/10) Standard Document Classes for LATEX version 2e (1.4m) 

Dokumentation av klasser i Latex. Avsnitt 7 beskriver märkspråket för dokument. 

LCML 

1. ISO 

ISO 19144-1:2009 Geographic information — Classification systems — Part 1: Classification system 
structure 

ISO 19144-1 establishes the structure of a geographic information classification system, together with 
the mechanism for defining and registering the classifiers for such a system. It specifies the use of 
discrete coverages to represent the result of applying the classification system to a particular area and 
defines the technical structure of a register of classifiers in accordance with ISO 19135. 

ISO 19144-2:2012 Geographic information - Classification systems — Part 2: Land Cover Meta 
Language (LCML) 

ISO 19144-2 specifies a LCML expressed as a UML metamodel that allows different land cover classi-
fication systems to be described based on the physiognomic aspects. It also specifies the detailed struc-
ture of a register for the extension of LCML but does not specify the maintenance of the register. ISO 
19144-2 recognizes that there exist a number of land cover classification systems. It provides a common 
reference structure for the comparison and integration of data for any generic land cover classification 
system, but does not intend to replace those classification systems. 

LDAP 

 https://ldap.com/ 

 https://www.openldap.org/ 

1. IETF 

RFC 2849 The LDAP Data Interchange Format (LDIF) – Technical Specification 

https://www.latex-project.org/
https://ldap.com/
https://www.openldap.org/
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RFC 2849 describes a file format suitable for describing directory information or modifications made to 
directory information. The file format, known as LDIF, for LDAP Data Interchange Format, is typically 
used to import and export directory information between LDAP-based directory servers, or to describe 
a set of changes which are to be applied to a directory. 

RFC 4510 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map 

LDAP is an Internet protocol for accessing distributed directory services that act in accordance with 
X.500 data and service models. RFC 4510 provides a road map of the LDAP Technical Specification. 
The technical specification detailing version 3 of LDAP consists of: 

– RFC 4511 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol 

– RFC 4512 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models 

– RFC 4513 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security 
Mechanisms 

– RFC 4514 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): String Representation of Distinguished 
Names 

– RFC 4515 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): String Representation of Search Filters 

– RFC 4516 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Uniform Resource Locator 

– RFC 4517 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Syntaxes and Matching Rules 

– RFC 4518 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Internationalized String Preparation 

– RFC 4519 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Schema for User Applications 

RFC 4521 Considerations for Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Extensions 

LDAP is extensible. It provides mechanisms for adding new operations, extending existing operations, 
and expanding user and system schemas. RFC 4521 discusses considerations for designers of LDAP 
extensions. 

LOSSLESS JPEG 

 DNG 

 TIFF/EP [a. 4.6.3] 

 JPEG [ISO/IEC 10918-1 Bilaga H] 

Lossless JPEG kan avse antingen alla specifikationer av JPEG som definierar förlustfri komprimer-
ing, eller en specifik specifikation av JPEG som specificeras i bilaga H Lossless mode of operation. 
Exempel på det förra återfinns i JPEG 2000 och JPEG LS. Exempel på det senare återfinns i DNG 
och TIFF/EP. 

Termen förlustfri Jpeg används i dessa författningskommentarer för att generiskt hänvisa till alla 
specifikationer av JPEG som definierar förlustfri komprimering. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 682 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

LOTAR 

 https://lotar-international.org/ 

Syftet med Lotar (eng. Long Term Archiving and Retrieval) international är att utveckla, testa, publi-
cera, och förvalta standarder för långtidsarkivering av digitala produkter och tekniska data. Till exem-
pel, 3D, CAD, CAM, PDM. Dessa standarder definierar processer för arkivering, hantering, och åter-
hämtning som kan granskas och bevarar den tekniska avsikten genom produktens livscykel. Stand-
arderna är baserade på ISO 14721 (OAIS), och publicerade som serien 9300-xxx i Europa som EN 
(Europeisk Norm) av ASD-STAN (eng. AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) 
och NAS (eng. National Aerospace Standards) i USA av AIA (eng. Aerospace Industries Associati-
on). 

1. GRUNDLÄGGANDE DELAR 

De grundläggande delarna (eng. basic parts) ger en översikt av väsentlig information om långtids-
arkivering och återhämtning av 3D-modeller och produktstrukturdata. 

‒ prEN/NAS 9300-001 Structure 

‒ prEN/NAS 9300-002 Requirements 

‒ prEN/NAS 9300-003 Fundamentals and Concepts 

‒ prEN/NAS 9300-004 Description Methods 

‒ prEN/NAS 9300-005 Authentication and Verification 

‒ prEN/NAS 9300-007 Terms and References 

2. GEMENSAMMA PROCESSDELAR 

De gemensamma processtandarderna ger detaljerade och allmänna definitioner av processtegen 
av arkivering och återhämtning av 3D-modeller och produktstrukturdata. 

‒ prEN/NAS 9300-010 Overview Data Flow 

‒ prEN/NAS 9300-011 Data Preparation 

‒ prEN/NAS 9300-012 Ingest 

‒ prEN/NAS 9300-013 Archival Storage 

‒ prEN/NAS 9300-014 Retrieval 

‒ prEN/NAS 9300-015 Removal 

3. DATADOMÄNSPECIFIKA DELAR 

De datadomänspecifika standarderna innehåller krav på och definitioner av specifika datatyper rela-
terad till långtidsarkivering och återhämtning. För närvarande finns beskrivningar av CAD 3D modell 

https://lotar-international.org/
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data och PDM (eng. Product Data Management). Standarderna definierar inte nya produktinforma-
tionsmodeller, och hänvisar till lämpliga AP- (eng. Application Protocol) standarder i serien ISO 
10303 (STEP). Lotar kan utöka dessa standarder om de har begränsningar. Till exempel, Lotar har 
bidragit till projektet AP 242, och till harmoniseringen av PDM mellan AP 242 och AP 239 PLCS 
(eng. Product Life Cycle Support). 

‒ prEN/NAS 9300-100 Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mech-
anical information 

‒ prEN/NAS 9300-110 CAD mechanical 3D Explicit geometry information 

‒ prEN/NAS 9300-115 Explicit Assembly Structure 

‒ prEN/NAS 9300-120 CAD 3D explicit geometry with graphic product and manufacturing informa-
tion 

‒ prEN/NAS 9300-121 Semantic representation of CAD 3D Explicit Geometry with Product and 
Manufacturing Information 

‒ prEN/NAS 9300-200 Fundamentals and Concepts for Long Term Archiving and Retrieval of Pro-
ducts Structure Information 

LPCM 

 AES3 

 PCM 

LPCM är PCM med linjär kvantisering (eng. linear quantization). 

1. MEDIAAREA 

1.1. MediaConch 

 Matroska 

MediaConch var ett av programmen som togs fram inom Preforma för att kontrollera bland annat att 
en framställd instans av LPCM överensstämmer med specifikationen för LPCM. Närmare beskriv-
ning av MediaConch samlas under Matroska. 

LSB 

 ISO/IEC 24715 (Conflicts between Posix and Linux Standard Base) 

 POSIX 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23360-1:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 1: Generic 
specification 
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The LSB defines a system interface for compiled applications and a minimal environment for support of 
installation scripts. Its purpose is to enable a uniform industry standard environment for high-volume 
applications conforming to the LSB. These specifications are composed of two basic parts:  

– LSB-generic or generic LSB: a common specification describing those parts of the interface that 
remain constant across all implementations of the LSB. ISO/IEC 23360-1 is used in conjunction with 
an architecture-specific part. Whenever a section of the LSB-generic specification is supplemented 
by architecture-specific information, the LSB-generic document includes a reference to the architec-
ture part. 

– LSB-arch or archLSB: an architecture-specific part describing the parts of the interface that vary by 
processor architecture. 

Together, the generic and the relevant architecture-specific parts of ISO/IEC 23360 for a single hard-
ware architecture provide a complete interface specification for compiled application programs on syste-
ms that share a common hardware architecture. 

ISO/IEC 23360-2:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 2: Specification for 
IA32 architecture 

ISO/IEC 23360-2 is the IA32 architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic LSB 
Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/IEC 
23360-2 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemented 
by other modules; all modules are built upon the core, ISO/IEC 23360-1. 

ISO/IEC 23360-3:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 3: Specification for 
IA64 architecture 

ISO/IEC 23360-3 is the Itanium architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic 
LSB Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/
IEC 23360-3 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemen-
ted by other modules; all modules are built upon the core. 

ISO/IEC 23360-4:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 4: Specification for 
AMD64 architecture 

ISO/IEC 23360-4 is the AMD64 architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic 
LSB Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/
IEC 23360-4 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemen-
ted by other modules; all modules are built upon the core. 

ISO/IEC 23360-5:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 5: Specification for 
PPC32 architecture 

ISO/IEC 23360-5 is the PPC32 architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic 
LSB Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/
IEC 23360-5 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemen-
ted by other modules; all modules are built upon the core. 

ISO/IEC 23360-6:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 6: Specification for 
PPC64 architecture 
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ISO/IEC 23360-6 is the PPC64 architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic 
LSB Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/
IEC 23360-6 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemen-
ted by other modules; all modules are built upon the core. 

ISO/IEC 23360-7:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 7: Specification for 
S390 architecture 

ISO/IEC 23360-7:2006 is the S390 architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic 
LSB Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/
IEC 23360-7 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemen-
ted by other modules; all modules are built upon the core. 

ISO/IEC 23360-8:2006 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 — Part 8: Specification for 
S390X architecture 

ISO/IEC 23360-8 is the S390X architecture-specific Core part of the LSB. It supplements the generic 
LSB Core module with those interfaces that differ between architectures. Interfaces described in ISO/
IEC 23360-8 are mandatory except where explicitly listed otherwise. Core interfaces may be supplemen-
ted by other modules; all modules are built upon the core. 

ISO/IEC TR 24715:2006 Information technology — Programming languages, their environments and 
system software interfaces — Technical Report on the Conflicts between the ISO/IEC 9945 (POSIX) 
and the Linux Standard Base (ISO/IEC 23360) 

ISO/IEC TR 24715 is based on ISO/IEC 23360 (LSB) and ISO/IEC 9945 (POSIX). The scope of ISO/IEC 
TR 24715 is to identify areas of conflict between ISO/IEC 23360 and the ISO/IEC 9945. The audience 
is the technical workgroups that develop the standards; that is, the Austin Group and the Linux Standard 
Base workgroup. It is also intended to be of interest to systems engineers, technical managers and 
procurement officers. 

LTFS 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 20919:2016 Information technology — Linear Tape File System (LTFS) Format Specification 

ISO/IEC 20919 defines the LTFS requirements for interchanged media that claims LTFS compliance. 
Those requirements are specified as the size and sequence of data blocks and file marks on the media, 
the content and form of special data constructs, the LTFS Label and LTFS Index, and the content of the 
partition labels and use of MAM parameters. The data content, not the physical media, of the LTFS 
format shall be interchangeable among all data storage systems claiming conformance to this format. 
Physical media interchange is dependent on compatibility of physical media and the media access 
devices in use. ISO/IEC 20919 does not contain instructions or tape command sequences to build the 
LTFS structure. 
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M49 

1. UN 

 https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ 

Standard country or area codes for statistical use (M49) 

The list of countries or areas contains the names of countries or areas in alphabetical order, their three-
digit numerical codes used for statistical processing purposes by the Statistics Division of the United 
Nations Secretariat, and their three-digit alphabetical codes assigned by Iso. In general, the list of 
countries or areas includes those countries or areas for which statistical data are compiled by the Statis-
tics Division of the United Nations Secretariat. The names of countries or areas refer to their short form 
used in day-to-day operations of the United Nations and not necessarily to their official name as used 
in formal documents. These names are based on UNTERM (United Nations Terminology Database). 

The list of geographic regions presents the composition of geographical regions used by the Statistics 
Division in its publications and databases. Each country or area is shown in one region only. These 
geographic regions are based on continental regions; which are further subdivided into sub-regions and 
intermediary regions drawn as to obtain greater homogeneity in sizes of population, demographic cir-
cumstances and accuracy of demographic statistics. 

MARC 21 

 https://www.loc.gov/marc/ 

 https://www.loc.gov/standards/mads/ 

 ISO 2709 (Format for information exchange) 

The five MARC (MAchine-Readable Cataloging) 21 communication formats are widely used stand-
ards for the representation and exchange of bibliographic, authority, holdings, classification, and 
community information data in machine-readable form. 

‒ MARC 21 Format for Bibliographic Data 

‒ MARC 21 Format for Authority Data 

‒ MARC 21 Format for Holdings Data 

‒ MARC 21 Format for Classification Data 

‒ MARC 21 Format for Community Information 

1. LIBRARY OF CONGRESS 

MARC 21 Format for Bibliographic Data, 1999 Edition, Update No. 1 (October 2000) through Update 
No. 31 (December 2020) 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://www.loc.gov/marc/
https://www.loc.gov/standards/mads/
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MARC 21 Format for Bibliographic Data is designed to be a carrier for bibliographic information about 
printed and manuscript textual materials, computer files, maps, music, continuing resources, visual mat-
erials, and mixed materials. Bibliographic data commonly includes titles, names, subjects, notes, publi-
cation data, and information about the physical description of an item. The bibliographic format contains 
data elements for the following types of material: 

– BK (Book) used for printed, electronic, manuscript, and microform textual material that is mono-
graphic in nature. 

– CR (Continuing resource) used for printed, electronic, manuscript, and microform textual material 
that is issued in parts with a recurring pattern of publication, for example, periodicals, newspapers, 
yearbooks. Note that prior to 2002, CR was referred to as SE (Serial). 

– CF (Computer file) used for computer software, numeric data, computer-oriented multimedia, online 
systems or services. Other classes of electronic resources are coded for their most significant as-
pect. Material may be monographic or serial in nature. 

– MP (Map) used for all types of printed, electronic, manuscript, and microform cartographic materials, 
including atlases, sheet maps, and globes. Material may be monographic or serial in nature. 

– MU (Music) used for printed, electronic, manuscript, and microform music, as well as musical sound 
recordings, and non-musical sound recordings. Material may be monographic or serial in nature. 

– VM (Visual material) used for projected media, non-projected media, two-dimensional graphics, 
three-dimensional artifacts or naturally occurring objects, and kits. Material may be monographic or 
serial in nature. 

– MX (Mixed material) used primarily for archival and manuscript collections of a mixture of forms of 
material. Material may be monographic or serial in nature. Note that prior to 1994, MX was referred 
to as AM (Archival and manuscript material). 

MARCXCHANGE 

 http://www.loc.gov/standards/marcxml/ 

 ISO 2709 (Format for information exchange) 

1. ISO/IEC 

ISO 25577:2013 Information and documentation — MarcXchange 

ISO 25577 specifies the requirements for a generalized XML-based exchange format for bibliographic 
records as well as other types of metadata. It does not define the length or the content of individual 
records and does not assign any meaning to tags, indicators, or identifiers, these specifications being 
the functions of an implementation format. It describes a generalized structure, a framework designed 
primarily for communication between data processing systems, but can also be relevant for use as a 
processing format within systems. 

ISO 25577 is based a generalized version of, and with as few changes as possible to, MarcXML but 
which retains the original MarcXML structure. The resulting schema is an XML extension to ISO 2709. 
Thus, the original elements of MarcXML are reused and verbal links to the terminology of ISO 2709 

http://www.loc.gov/standards/marcxml/
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have been added. MarcXchange is useable as a framework for conversion of all records using the ISO 
2709 syntax into XML. Extensions to MarcXchange might be required to retain the definition and applica-
tion of fields, subfields, and control characters employed in data representation techniques specific to 
implementations of ISO 2709. The international exchange of records uses local variations of internation-
ally recognized formats as much as it uses internationally recognized formats in the precise way in which 
they are prescribed for international exchange. MarcXchange, as an internationally recognized format, 
is mainly intended as a framework for making local schemas, or to which local extensions can be added. 
Experience has shown that there is a need for local deviations – even if Marc 21 or Unimarc is chosen 
as the local format. This schema provides a specification for the development of local specific schemas, 
ensuring compatibility. 

MATHML 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 40314:2016 Information technology — Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 
2nd Edition 

ISO/IEC 40314 defines MathML; a markup language for describing mathematical notation and capturing 
both its structure and content. The goal of MathML is to enable mathematics to be served, received, and 
processed on the World Wide Web, just as HTML has enabled this functionality for text. MathML can be 
used to encode both mathematical notation and mathematical content. Additional chapters discuss how 
the MathML content and presentation elements interact, and how MathML renderers might be implem-
ented and should interact with browsers. Finally, ISO/IEC 40314 addresses the issue of special charac-
ters used for mathematics, their handling in MathML, their presence in Unicode, and their relation to 
fonts. MathML was originally specified as an XML application and most of the examples assume that 
syntax. Unless explicitly noted, the examples in ISO/IEC 40314 are also valid HTML syntax. 

2. W3C 

 https://www.w3.org/Math/ 

 CSS 

W3C Recommendation (21 October 2003, Second Edition) Mathematical Markup Language (MathML) 
Version 2.0 

W3C Recommendation MathML defines the Mathematical Markup Language. MathML is an XML appli-
cation for describing mathematical notation and capturing both its structure and content. The goal of 
MathML is to enable mathematics to be served, received, and processed on the World Wide Web, just 
as HTML has enabled this functionality for text. The markup language MathML is intended primarily for 
a readership consisting of those who will be developing or implementing renderers or editors using it, or 
software that will communicate using MathML as a protocol for input or output. It is not a User's Guide 
but rather a reference document. 

MathML can be used to encode both mathematical notation and mathematical content. About thirty of 
the MathML tags describe abstract notational structures, while another about one hundred and fifty 
provide a way of unambiguously specifying the intended meaning of an expression. 

W3C Recommendation (07 June 2011) A MathML for CSS Profile 

https://www.w3.org/Math/
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W3C Recommendation for a MathML for CSS Profile describes a profile of MathML 3.0 that admits 
formatting with Cascading Style Sheets. 

W3C Recommendation (10 April 2014, 2nd Edition) Mathematical Markup Language (MathML) Version 
3.0 

W3C Recommendation MathML defines the Mathematical Markup Language. MathML is an XML appli-
cation for describing mathematical notation and capturing both its structure and content. The goal of 
MathML is to enable mathematics to be served, received, and processed on the World Wide Web, just 
as HTML has enabled this functionality for text. The markup language MathML is intended primarily for 
a readership consisting of those who will be developing or implementing renderers or editors using it, or 
software that will communicate using MathML as a protocol for input or output. It is not a User's Guide 
but rather a reference document. 

MathML can be used to encode both mathematical notation and mathematical content. About thirty-
eight of the MathML tags describe abstract notational structures, while another about one hundred and 
seventy provide a way of unambiguously specifying the intended meaning of an expression. 

MathML was originally specified as an XML application and most of the examples in the specification 
assume that syntax. Other syntaxes are possible, most notably HTML++ specifies the syntax for MathML 
in HTML. Unless explictly noted, the examples in the specification are also valid HTML syntax. 

2.1. Markup Validation Service 

 https://validator.w3.org/ 

 https://github.com/w3c/markup-validator 

 https://validator.w3.org/unicorn/ 

Programmet (eng.) Markup Validation Service kan utföra dels en materiell, dels en formell kontroll. 
Den materiella kontrollen kan verifiera eller falsifiera teckenformatet som: 

‒ utf-8 (Unicode, internationellt) 

‒ utf-16 (Unicode, internationellt) 

‒ iso-8859-1 Västeuropa) 

‒ iso-8859-2 (Centraleuropa) 

‒ iso-8859-3 (Sydeuropa) 

‒ iso-8859-4 (Nordeuropa) 

‒ iso-8859-5 (Kyrilliska) 

‒ iso-8859-6-i (Arabiska) 

‒ iso-8859-7 (Grekiska) 

‒ iso-8859-8 (Hebreiska, visuellt) 

‒ iso-8859-8-i (Hebreiska, logiskt) 

‒ iso-8859-9 (Turkiska) 

‒ iso-8859-10 (Latin 6) 

https://validator.w3.org/
https://github.com/w3c/markup-validator
https://validator.w3.org/unicorn/
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‒ iso-8859-11 (Latin/Thai) 

‒ iso-8859-13 (Latin 7, Baltic Rim) 

‒ iso-8859-14 (Latin 8, Celtic) 

‒ iso-8859-15 (Latin 9) 

‒ iso-8859-16 (Latin 10) 

‒ iso-2022-jp (Japanska, e-post) 

‒ ksc_5601 (Korean) 

‒ gb2312 (Kinesiska, förenklad) 

‒ gb18030 (Kinesiska, förenklad) 

‒ big5 (Kinesiska, traditionell) 

‒ Big5-HKSCS (Kinesiska, Hong Kong) 

‒ tis-620 (Thai) 

‒ koi8-r (Ryska) 

‒ koi8-u (Ukrainska) 

‒ iso-ir-111 (Kyrilliska KOI-8) 

‒ windows-1250 (Centraleuropa) 

‒ windows-1251 (Kyrilliska) 

‒ windows-1252 (Västeuropa 

‒ windows-1253 (Grekiska) 

‒ windows-1254 (Turkiska) 

‒ windows-1255 (Hebreiska) 

‒ windows-1256 (Arabiska) 

‒ windows-1257 (Östersjöregionen) 

Den formella kontrollen kan verifiera eller falsifiera att märksspråket är bland annat 

‒ MathML 2.0 

MATROSKA 

 https://www.matroska.org/ 

 EBML 

https://www.matroska.org/
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1. IETF 

Matroska Media Container Codec Specifications (draft-ietf-cellar-codec-06)209 

The Matroska Media Container Codec Specifications defines the Matroska codec mappings, including 
the codec ID, layout of data in a "Block Element" and in an optional "CodecPrivate Element". 

Matroska Media Container Format Specifications (draft-ietf-cellar-matroska-07)210 

The Matroska Media Container Format specification defines an audiovisual container, including definitio-
ns of its structural elements, as well as its terminology, vocabulary, and application. Matroska aims to 
become the standard of multimedia container formats. It was derived from a project called MCF (Media 
Container Format), but differentiates from it significantly because it is based on EBML (Extensible Binary 
Meta Language), a binary derivative of XML.  EBML enables significant advantages in terms of future 
format extensibility, without breaking file support in old parsers. 

First, it is essential to clarify exactly "What an Audio/Video container is", to avoid any misunderstandings: 

– It is NOT a video or audio compression format (codec). 

– It is an envelope for which there can be many audio, video, and subtitles streams, allowing the user 
to store a complete movie or CD in a single file. 

Matroska is designed with the future in mind.  It incorporates features like: 

– Fast seeking in the file. 

– Chapter entries. 

– Full metadata tags support. 

– Selectable subtitle, audio, video streams. 

– Modularly expandable. 

– Error resilience, that is, can recover playback even when the stream is damaged. 

– Streamable over the internet and local networks, for example, HTTP, CIFS, FTP. 

– Menus, like DVDs have. 

Matroska is an open standards project. This means for personal use it is absolutely free to use and that 
the technical specifications describing the bitstream are open to everybody, even to companies that 
would like to support it in their products. 

Matroska Media Container Tag Specifications (draft-ietf-cellar-tags-06)211 

                                                
209  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-codec/ (20210413) 
210  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-matroska/ (20210413) 
211  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-tags/ (20210413) 

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-codec/
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-matroska/
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-tags/
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Matroska Media Container Tag Specifications defines the Matroska tags, namely the tag names and 
their respective semantic meaning. 

2. MEDIAAREA 

2.1. MediaConch 

 https://mediaarea.net/MediaConch 

 https://mediaarea.net/MediaConchOnline/ 

 https://github.com/mediaarea 

 http://www.preforma-project.eu/mediaconch.html 

 FFV1 

 LPCM 

MediaConch var ett av programmen som togs fram inom Preforma för att kontrollera bland annat att 
en framställd instans av Matroska överensstämmer med specifikationen för Matroska. Förutom prog-
rammet finns även träningsdata,212 och dokumentation om hur de framställts. Det vill säga, om hur 
träningsdata kan återskapas.213 

MediaConch utgörs av två program. Det ena programmet är (eng.) MediaConch-Implementation214 
som utför materiell och formella kontroller av 

‒ FFV1 

‒ LPCM 

‒ Matroska 

Det andra programmet är (eng.) MediaConch-Policy215 för att formulera policy kontroller. 

MAXICODE 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 16023:2000 Information technology — International symbology specification — MaxiCode 

ISO/IEC 16023 defines the requirements for the symbology known as MaxiCode; a fixed-size matrix 
symbology which is made up of offset rows of hexagonal modules arranged around a unique finder 
pattern. It specifies the MaxiCode symbology characteristics, data character encodation, symbol form-
ats, dimensions and print quality requirements, error correction rules, decoding algorithm, and user-
selectable application parameters.  MaxiCode includes special encodation modes for use in destination 
sortation symbols by carriers in the transport industry. 

                                                
212  https://github.com/preforma/ec_video_training  

 https://github.com/MediaArea/MediaConch_SampleFiles/tree/master/ImplementationTestFiles/Matroska (20210414) 
213  https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/matroska (20210413) 
214  https://github.com/MediaArea/MediaConch-Implementation (20210501) 
215  https://github.com/MediaArea/MediaConch-Policy (20210501) 

https://mediaarea.net/MediaConch
https://mediaarea.net/MediaConchOnline/
https://github.com/mediaarea
http://www.preforma-project.eu/mediaconch.html
https://github.com/preforma/ec_video_training
https://github.com/MediaArea/MediaConch_SampleFiles/tree/master/ImplementationTestFiles/Matroska
https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/matroska
https://github.com/MediaArea/MediaConch-Implementation
https://github.com/MediaArea/MediaConch-Policy
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MBD 

Modellbaserad definition, förkortat på engelska som MBD (eng. Model-Based Definition), även kallad 
digitalproduktdefinition, förkortat på engelska som DPD (eng. Digital Product Definition), är datatupp-
sättningar till modeller tillräckliga för att definiera en produkt. Till exempel, annotationer, beskrivning-
ar, dimensioner, mått. Denna modell- eller produktinformation är vanligtvis angiven i 2D-tekniska 
ritningar som tillsammans med 3D-modellen definierar modellen eller produkten. Syftet med MBD 
eller DPD är att all information ska vara omslutet tillsammans med 3D-modellen, vilken ska vara 
tillräckligt för att specificera och framställa produkten, varför tekniska ritningar därmed ska kunna 
ersättas. 

1. ISO 

ISO 16792:2021 Technical product documentation — Digital product definition data practices 

ISO 16792 specifies requirements for the preparation, revision and presentation of DPD (Digital Product 
Definition) data, hereafter referred to as data sets, complementing existing standards. It supports two 
methods of application: 3D model-only and 3D model with 2D drawing in digital format. The term model 
applies to both design models and annotated models. The structure of ISO 16792 presents requirements 
common to both methods followed by clauses providing for any essential, differing requirements for 
each method. Additionally, its use in conjunction with CAD (Computer-Aided Design) systems can assist 
in the progression towards improved modelling and annotation practices for CAD and engineering 
disciplines, as well as serving as a guideline for various computer-aided software developers. 

METS 

 http://www.loc.gov/standards/mets/ 

1. METS BOARD 

Mets (eng. Metadata Encoding & Transmission Standard) är ett informationsformat implementerat i 
XML-schema för att ange nödvändiga metadata för både hanteringen av digitala objekt i förråd och 
utbytet av objekten mellan förråd. I sammanhanget av Mets associeras termen förråd med "bibliotek-
liknande" samlingar, men kan även innefatta andra samlingar. Till exempel, datauppsättningar, vet-
enskapliga material, resurser i arkiv och museum.216 

METS Schema (Version 1.12.1) 

METS Schema (Version 1.12.1, October, 2019) Documentation 

MHEG 

 http://www.mheg.org/ 

 ETSI ES 202 184 V2.4.1 MHEG-5 Broadcast Profile 

                                                
216  Digital Library Federation (Version 1.6 Revised 2010) Mets: Primer and reference manual (s. 15). 

http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.mheg.org/
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 ITU-T Recommendation T.172 (02/98) MHEG-5 - Support for base-level interactive applications 

 ITU-T Recommendation T.173 (07/97) MHEG-3 script interchange representation 

 ITU-T Recommendation T.174 (10/96) Application programming interface (API) for MHEG-1 

 ITU-T Recommendation T.175 (02/98) Application programming interface (API) for MHEG-5 

 Recommendation T.Sup1 (11/04) Conformance testing requirements for Recommendations of the T.170-series 

MHEG (eng. Multimedia and Hypermedia Experts Group) är en standard för digital-TV. 

1. ETSI 

 Kommissionens beslut (2007/176/EG) av den 11 december 2006 om en förteckning över standarder och/eller specifikationer för 
elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och tjänster, som ersätter alla tidigare versioner 
[delgivet med nr K(2006) 6364] 

ETSI ES 202 184 V1.1.1 (2004-11) MHEG-5 Broadcast Profile 

ETSI ES 202 184 describes a complete system that provides for enhanced interactive TV in the context 
of a television service that uses the standards set out in the published ETSI specifications for digital TV. 
Applications for the technology include programme guides, information services, games and enhanced 
TV services with synchronized interactions and multiple content streams. The Profile identifies the 
minimum functionality that the receiver will need to support. 

ETSI ES 202 184 V2.4.1 (2016-06) MHEG-5 Broadcast Profile 

ETSI ES 202 184 describes a complete system that provides for enhanced interactive TV in the context 
of a television service that uses the standards set out in the published ETSI specifications for digital TV. 
Applications for the technology include programme guides, information services, games and enhanced 
TV services with synchronized interactions and multiple content streams. The Profile identifies the 
minimum functionality that the receiver will need to support. ETSI ES 202 184 clarifies a number of 
issues related to streaming content and stream event handling and various other changes to increase 
interoperability of implementations of the specification. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 13522-1:1997 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 1: MHEG object representation — Base notation (ASN.1) 

ISO/IEC 13522-1 specifies the coded representation of final-form multimedia and hypermedia informa-
tion objects that are interchanged as units within or across services and applications, by any means of 
interchange, for example, storage, local area network, wide area telecommunication, broadcast tele-
communications or broadcast networks. These objects, called MHEG objects, define the structure of a 
multimedia presentation. The semantics implied by the specification of the MHEG objects are recogni-
zed but any semantic interpretation by the using application are not enforced. The objects provide the 
following functionalities: 

– final-form representation, 

– systems with minimal resources, 

– interactivity and multimedia synchronization, 
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– real-time presentation, 

– real-time interchange. 

ISO/IEC 13522-1 focuses on the generic structuring aspects and defines as a common base for many 
multimedia and hypermedia applications: 

– the specifications of the MHEG objects without regard for the underlying representation coded repre-
sentation, 

– the base-coded representation, using the ASN-1 representation. 

ISO/IEC 13522-1 dos not cover the coded representation of content data, and any standardization of 
models, services, systems, protocols or applications that make use of MHEG objects. Integration of 
MHEG objects within these models, services, systems, protocols or applications, or interworking, may 
be defined by other standards. 

ISO/IEC 13522-3:1997 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 3: MHEG script interchange representation 

ISO/IEC 13522-3 extends the coded representation of the MHEG script object class defined by ISO/IEC 
13522, including ISO/IEC 13522-1 and ISO/IEC 13522-5. It specifies MHEG-SIR (MHEG Script Inter-
change Representation) for the contents of script objects, that is, the encoding of the script data com-
ponent of the MHEG script class. ISO/IEC 13522-3 also specifies the semantics of interchanged scripts. 
These semantics are defined in terms of minimum requirements on the behavior of MHEG engines that 
support the interpretation of interchanged scripts. MHEG engines are system or application components 
that handle, interpret and present MHEG objects. ISO/IEC 13522-3 is applicable to all applications that 
interchange multimedia and hypermedia information. 

ISO/IEC 13522-4:1996 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 4: MHEG registration procedure 

ISO/IEC 13522-4 specifies the procedure to be followed by a Registration Authority in preparing, main-
taining and publishing a register of names (identifiers) allocated to MHEG Registered Objects. 

ISO/IEC 13522-5:1997 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 5: Support for base-level interactive applications 

ISO/IEC 13522-5 specifies semantics and final-form interchange syntax for MHEG-5 objects, based on 
concepts defined in ISO/IEC 13522-1. These objects are intended for use in the domain of simple client 
and server interactive multimedia applications, for example, (Near) Video on Demand applications, navi-
gation and browsing applications. Since it is expected that ISO/IEC 13522-5 be used for interoperability 
of applications across platforms, the scope focuses on a specific and precise definition of MHEG-5 
classes. ISO/IEC 13522-5 recognizes the semantics implied by the specification of the MHEG-5 objects 
and by interpretation of MHEG-5 behaviors within the using system. 

ISO/IEC 13522-5 does not cover the coded representation of content data, and any standardization of 
models, services, systems, protocols or applications that are likely to make use of MHEG-5 objects. 

ISO/IEC 13522-6:1998 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 6: Support for enhanced interactive applications 
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ISO/IEC 13522-6 is to define the semantics and final-form coded representation for the interchange of 
enhanced interactive multimedia applications. These applications extend applications covered by ISO/
IEC 13522-5 in incorporating functionality such as computing (data processing) and extended communi-
cation with the external environment, including for example, servers, local devices. These applications 
may be exploited in any communication environment including broadcast-only mode, interactive client-
server or peer-to-peer (conversational). However, the main focus is on interactive retrieval (client-server) 
applications running on limited resource set-top-units involving asymmetrical data interchange with real-
time audiovisuals on the downstream channel. 

The coded representation defined by ISO/IEC 13522-6 specializes the coded representation defined by 
ISO/IEC 13522-5. Especially, it defines the coded representation for the OriginalContent attribute of the 
MHEG-5 InterchangedProgram class. In addition, this part of ISO/IEC 13522 defines the Applet class; 
this subclass of InterchangedProgram features the ability to manage its own display and interaction, by 
delegation from the engine. The resulting coded representation is 

– compatible with that defined by ISO/IEC 13522-5, and 

– appropriate for execution on a set-top-unit with the same minimal resource constraints as expressed 
by ISO/IEC 13522-5. 

ISO/IEC 13522-6 specifies: 

– the interchange format for the OriginalContent attribute of the MHEG-5 InterchangedProgram class; 

– the semantics of this coded representation; 

– the coded representation and semantics of the Applet class; 

– the semantic extensions to the MHEG-5 engine behavior described by ISO/IEC 13522-5; 

– the semantic restrictions on the MHEG-5 interchange format described by ISO/IEC 13522-5; 

– the MHEG-5 API, which allows the code of an InterchangedProgram object to call upon the MHEG-
5 engine's presentation functionality; 

– the provisions for interworking between the MHEG-5 engine execution model and the execution 
model that underlies the program content interchange format. 

MHEG engines are system or application components that handle, interpret and present MHEG objects. 
ISO/IEC 13522-6 specifies the semantics of the MHEG-6 coded representation. These semantics are 
defined in terms of minimum requirements on the behavior of MHEG-6 engines. It is applicable to all 
applications that interchange multimedia and hypermedia information. 

ISO/IEC 13522-7:2001 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 7: Interoperability and conformance testing for ISO/IEC 13522-5 

ISO/IEC 13522-7 defines a test suite that can be used to test the conformance of a MHEG-5 engine to 
a specific application domain. It also defines a format for test cases that can be used to extend the test 
suite, either for more detailed testing or for extensions defined by the application domain. However, it 
does not define tests for engine performance, engine memory usage or for MHEG-5 applications that 
run on these engines. 
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ISO/IEC 13522-7 specifies test cases for all features of ISO/IEC 13522-5. Application domains define a 
subset of MHEG-5 features that must be supported. In order to test conformance to a specific application 
domain, a corresponding subset of the test cases must be defined. This subset of the test suite is then 
used to test the conformance of the engine. ISO/IEC 13522-7 tests conformance of the behavior of an 
MHEG engine. It does not validate the physical presentation of MHEG-5 objects. The test suite compri-
ses a set of test cases and a corresponding set of test objects. The test cases are defined in terms of 

– test purpose, 

– objects and procedures which are to be used to test one or more MHEG-5 features, and 

– expected result. 

A set of content data will be provided for the test objects. These content data are intended as a guide 
for generating a test suite and should be converted or replaced by content formats appropriate to the 
Application Domain. A test suite for an Application Domain shall be generated by using the PICS 
template in subclause 9.2.1 PICS Template. 

ISO/IEC 13522-8:2001 Information technology — Coding of multimedia and hypermedia information 
— Part 8: XML notation for ISO/IEC 13522-5 

ISO/IEC 13522-5 specifies two functionally equivalent notations for MHEG-5 objects in Annexes A and 
B. ISO/IEC 13522-8 specifies a third functionally equivalent notation for MHEG-5 objects in XML 1.0. It 
is unambiguously expressed in the DTD contained in Annex A. It in no way invalidates or substitutes for 
any clauses of ISO/IEC 13522-5. 

MHS 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 10021-1:2003 Information technology — Message Handling Systems (MHS) — Part 1: System 
and service overview 

ISO/IEC 10021-1 definierar det övergripande systemet och tjänsten, och ger därmed även en generell 
översikt, av ett meddelandehanteringssystem, förkortat på engelska som MHS. 

Tabell 41 Översikt av standarder i MHS. 

Short title Joint MHS Joint support ITU-T only 

ISO/IEC ITU-T ISO/IEC ITU-T System Service 

MHS System and service overview 10021-1 X.400     F.400 

MHS Overall architecture 10021-2 X.402      

MHS Encoded information type conversion rules       X.408  

MHS MTS: Abstract service definition and procedures 10021-4 X.411      

MHS MS: Abstract -service definition 10021-5 X.413      
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Short title Joint MHS Joint support ITU-T only 

ISO/IEC ITU-T ISO/IEC ITU-T System Service 

MHS Protocol specifications 10021-6 X.419      

MHS Interpersonal messaging system 10021-7 X.420      

 Telematic Access to IPMS          

MHS EDI messaging service 10021-8 F.435   T.330  

MHS EDI messaging system 10021-9 X.435      

MHS Voice messaging service          

MHS Voice messaging system       F.440  

MHS Routing 10021-10 X.412   X.440  

MHS Routing: Guide for Messaging System Managers 10021-11 X.404      

MHS Naming and addressing for public MH services      F.401 

MHS The public message transfer service      F.410 

MHS Intercommunication with public physical delivery services      F.415 

MHS The public IPM service      F.420 

MHS Intercommunication between IPM service and Telex      F.421 

MHS Intercommunication between IPM service and Telefax      F.423 

OSI Basic Reference Model   7498-1 X.200   

OSI Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1)   8824-1 X.680   

OSI Specification of Basic Encoding Rules for Abstract Syntax 
Notation One (ASN.1) 

  8825-1 X.690   

OSI Association Control: Service Definition   8649 X.217   

OSI Association Control: Protocol Specification   8650-1 X.227   

OSI Reliable Transfer: Model and service definition   9066-1 X.218   

OSI Reliable Transfer: Protocol Specification   9066-2 X.228   

OSI Remote Operations: Concepts, Model & Notation   13712-1 X.880   

OSI Remote Operations: Service Definition   13712-2 X.881   

OSI Remote Operations: Protocol Specification   13712-3 X.882   
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ISO/IEC 10021-2:2003 Information technology — Message Handling Systems (MHS): Overall 
architecture — Part 2: 

ISO/IEC 10021-2 defines the overall architecture of and serves as a technical introduction to MHS. It 
first presents abstract models of Message Handling, then specifies how one can configure MHS to satis-
fy any of a variety of functional, physical, and organizational requirements. It describes the naming and 
addressing of users and distribution lists and the routing of information objects to them. It describes the 
uses MHS may make of the Directory and how MHS is realized by means of OSI. The conventions used 
in the definition of the abstract services provided by MHS components are defined. Annexes provide 
important supplemental information. 

ISO/IEC 10021-4:2003 Information technology — Message Handling Systems (MHS): Message 
transfer system — Abstract service definition and procedures — Part 4: 

ISO/IEC 10021-4 defines the MTS (Message Transfer System) Abstract Service and the MTS Model, 
and provides an overview of the MTS Abstract Service. It defines both the semantics of the parameters 
of the MTS Abstract Service and the abstract-syntax of the MTS Abstract Service. It defines the MTA 
(Message Transfer Agent) Abstract Service and refines the model of the MTS to show that the MTS 
comprises a number of MTAs that interwork with one another to provide the MTS Abstract Service. An 
overview of the MTA Abstract Service is provided. It defines both the semantics of the parameters of 
the MTA Abstract Service and the abstract-syntax of the MTA Abstract Service. It specifies the procedur-
es performed by MTAs to ensure the correct distributed operation of the MTS. 

ISO/IEC 10021-5:1999 Information technology — Message Handling Systems (MHS): Message store: 
Abstract service definition — Part 5: 

ISO/IEC 10021-5 defines the Message Store abstract-service. This abstract-service is provided by the 
Message Store access protocol (ISO/IEC 10021-6) in conjunction with the MTS abstract-service (ISO/
IEC 10021-4), together with the ROSE (Remote Operations Service Element) services (ISO/IEC 9072-
1). The abstract-syntax for the application-layer protocols used in ISO/IEC 10021-5 is defined in ISO/IEC 
8824-1. The requirements for conformance are stated in ISO/IEC 10021-6. 

ISO/IEC 10021-6:2003 Information technology — Message Handling Systems (MHS): Protocol 
specifications — Part 6: 

ISO/IEC 10021-6 specifies the MTS Access Protocol (P3) used between a remote user-agent and the 
MTS to provide access to the MTS Abstract Service defined in ISO/IEC 10021-4. It also specifies the 
MS Access Protocol (P7) used between a remote user-agent and a MS (Message-Store) to provide 
access to the MS Abstract Service defined in ISO/IEC 10021-5. It also specifies the MTS Transfer 
Protocol (P1) used between MTAs to provide the distributed operation of the MTS as defined in ISO/IEC 
10021-4 and identifies the other international standards which define other aspects of Message Handling 
Systems. 

ISO/IEC 10021-7:2003 Information technology — Message Handling Systems (MHS): Interpersonal 
messaging system — Part 7: 

ISO/IEC 10021-7 defines Interpersonal Messaging, a form of Message Handling tailored for ordinary 
interpersonal business or private correspondence. It is one of a series on Message Handling. ISO/IEC 
10021-2 constitutes the introduction to the series and identifies the other documents in it. ISO/IEC 100
21-7 defines the kinds of information objects exchanged in Interpersonal Messaging, defines the asso-
ciated abstract service and specifies how it is provided. Annexes provide important supplemental infor-
mation. 
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ISO/IEC 10021-8:1999 Information technology — Message Handling Systems (MHS) — Part 8: 
Electronic Data Interchange Messaging Service 

ISO/IEC 10021-8 defines the overall system and service of EDI messaging. Other aspects of message 
handling systems and services are defined in other parts of ISO/IEC 10021. 

ISO/IEC 10021-9:1999 Information technology — Message Handling Systems (MHS): Electronic Data 
Interchange Messaging System — Part 9: 

 EDIFACT 

ISO/IEC 10021-9 is one of a series on message handling. The entire set provides a comprehensive 
blueprint for a MHS realized by any number of cooperating open systems. The purpose of an MHS is to 
enable users to exchange messages on a store-and-forward basis. A message submitted on behalf of 
one user, the originator, is conveyed by the MTS (Message Transfer System) and subsequently deliver-
ed to the agents of one or more additional users, the recipients. AU (Access Units) link the MTS to 
communication systems of other kinds, for example, postal systems. A user is assisted in the preparati-
on, storage, and display of messages by a UA (User Agent). Optionally, it is assisted in the storage of 
messages by a MS (Message Store). The MTS comprises a number of MTA (Message Transfer Agents) 
which collectively perform the store-and-forward message transfer function. ISO/IEC 10021-9 defines 
the message handling application called EDIMG (EDI messaging), a form of message handling tailored 
for exchange of EDI (Electronic Data Interchange) information, a new message content type and associ-
ated procedures known as Pedi. It is designed to meet the requirements of users of ISO 9735 (EDIFA-
CT), and other commonly used EDI systems. 

ISO/IEC 10021-10:1999 Information technology — Message Handling Systems (MHS): MHS routing — 
Part 10: 

ISO/IEC 10021-10 specifies the means by which messages are routed through the MHS, and suppleme-
nts the procedures defined in ISO/IEC 10021-4. 

ISO/IEC TR 10021-11:1999 Information technology — Message Handling Systems (MHS): MHS 
Routing — Guide for messaging systems managers — Part 11: 

ISO/IEC TR 10021-11 specifies the means by which the administrator of various aspects of an MHS 
system may configure information into the directory for MTAs to use to determine the routing of messa-
ges. ISO/IEC 10021-10 provides a set of directory structures that may be configured in many different 
ways to support a particular MHS routing strategy. In order to illustrate the use of these directory structu-
res, ISO/IEC TR 10021-11 contains advice on how an MHS Administrator might organize the configura-
tion of directory trees and entries in the directory. In particular, it contains suggestions on 

– the types, construction and location of different OR-address subtrees that may be needed, and 

– the location of routing collective and MTA entries in the directory. 

Other ways of using the routing capabilities specified in ISO/IEC 10021-10 are also valid. 
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MHTML 

1. IETF 

RFC 2557 MIME Encapsulation of Aggregate Documents, such as HTML (MHTML) 

HTML defines a powerful means of specifying multimedia documents. These multimedia documents 
consist of a text/html root resource and other subsidiary resources, for example, image, video clip, 
applet. They are referenced by URIs within the text/html root resource. When an HTML multimedia 
document is retrieved by a browser, each of these component resources is individually retrieved in real 
time from a location, and using a protocol, specified by each URI. In order to transfer a complete HTML 
multimedia document in a single e-mail message, it is necessary to:  

– aggregate a text/html root resource and all of the subsidiary resources it references into a single 
composite message structure, and  

– define a means by which URIs in the text/html root can reference subsidiary resources within that 
composite message structure. 

RFC 2557 

– defines the use of a MIME multipart and related structure to aggregate a text/html root resource 
and the subsidiary resources it references, and  

– specifies a MIME content-header Content-Location that allow URIs in a multipart and related text/html 
root body part to reference subsidiary resources in other body parts of the same multipart and rel-
ated structure. 

While initially designed to support e-mail transfer of complete multi-resource HTML multimedia docu-
ments, these conventions can also be employed to resources retrieved by other transfer protocols such 
as HTTP and FTP to retrieve a complete multi-resource HTML multimedia document in a single transfer 
or for storage and archiving of complete HTML-documents. 

MICROPDF417 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 24728:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— MicroPDF417 bar code symbology specification 

ISO/IEC 24728 specifies the requirements for the bar code symbology known as MicroPDF417. It speci-
fies the MicroPDF417 symbology characteristics, data character encodation, symbol formats, dimensi-
ons, error correction rules, decoding algorithm, and a number of application parameters. MicroPDF417 
is a multi-row symbology, derived from and closely based on PDF417. MicroPDF417 is designed for 
applications with a need for improved area efficiency but without the requirement for maximum data 
capacity in PDF417. A limited set of symbol sizes is available, together with a fixed level of error correc-
tion for each symbol size. Module dimensions are user-specified to enable symbol production and read-
ing by a wide variety of techniques. 
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Since MicroPDF417's data character encodation, its error correction method, and many of its other sym-
bol characteristics are, and are intended to remain, identical to those of PDF417, descriptions of these 
characteristics are quoted verbatim from the PDF417 symbology specification (ISO/IEC 15438) wher-
ever appropriate, or with the appropriate modifications. For ease of cross-reference, ISO/IEC 24728 
follows a similar document structure, with minor differences in clause, sub-clause numbering, to the PDF
417 symbology specification. 

MICROSOFT OFFICE 

1. MICROSOFT 

 https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_file_formats/ 

[MS-DOC]: Word (.doc) Binary File Format (r18.2 v20210216) 

MS-DOC specifies the Word Binary File Format .doc Structure; a collection of records and structures 
that specify text, tables, fields, pictures, embedded XML markup, and other document content. The 
content can be printed on pages of multiple sizes or displayed on a variety of devices. The Word Binary 
File Format begins with a master record named the File Information Block, which references all other 
data in the file. By following links from the File Information Block, an application can locate all text and 
other objects in the file and compute the properties of those objects. 

[MS-PPT]: PowerPoint (.ppt) Binary File Format (r6.1 v20210216) 

MS-PPT specifies the binary file format for a PPT file .ppt used by Microsoft PowerPoint 97, Microsoft 
PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint 2002, and Microsoft Office PowerPoint 2003. A PPT file is a 
collection of records and structures that specify slides, shapes, pictures, audio, video, text, and other 
presentation content. This content can then be delivered to an audience by means of a slide show. Each 
record has a common header that specifies the record type and any additional data that follows. This 
file format provides an efficient way to parse only records that contain content of interest to a particular 
implementation and to skip any other records. 

[MS-PST]: Outlook Personal Folders (.pst) File Format (r7.6 v20210216) 

MS-PST File Format .pst specifies the necessary technical information required to read and write the 
contents of a PST. It also specifies the minimum requirements for a PST file to be recognizable as valid 
in order for implementers to create PST files that can be mounted and used by other implementations 
of the specification. 

[MS-XLS]: Excel Binary File Format (.xls) Structure (r8.0 v20190618) 

MS-XLS specifies the Excel Binary File Format .xls; a collection of records and structures that specify 
workbook content, which can include unstructured or semi-structured tables of numbers, text, or both 
numbers and text, formulas, external data connections, charts, and images. Workbook content is typic-
ally organized in a grid based layout, and often includes numeric data, structured data, and formulas. 

2. OPENOFFICE.ORG 

OpenOffice.org's Documentation of the Microsoft Compound Document File Format v1.5 (2007-Aug-
07) 

https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_file_formats/
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The documentation contains a description of the binary format of Microsoft Compound Document files. 
Compound document files are used to structure the contents of a document in the file. It is possible to 
divide the data into several streams, and to store these streams in different storages in the file. This way 
compound document files support a complete file system inside the file, the streams are like files in a 
real file system, and the storages are like subdirectories. 

MICROSOFT OUTLOOK 

1. MICROSOFT 

[MS-OXMSG]: Outlook Item (.msg) File Format (r14.0 v20181001) 

The Outlook Item File Format .msg is used to format a Message object for storage in the file system, for 
example, e-mail message, an appointment, a contact, a task. 

MIDI 

https://www.midi.org/ 

 XMF 

1. MIDI MANUFACTURERS ASSOCIATION 

MAA Standard MIDI Files 1.0 

Standard MIDI Files 1.0 specification outlines the specification for MIDI Files. The purpose of MIDI Files 
is to provide a way of interchanging time-stamped MIDI data between different programs on the same 
or different computers. One of the primary design goals is compact representation, which makes it very 
appropriate for a disk-based file format, but which might make it inappropriate for storing in memory for 
quick access by a sequencer program. It can be easily converted to a quickly-accessible format on the 
fly as files are read in or written out. It is not intended to replace the normal file format of any program, 
though it could be used for this purpose if desired. 

MIDI Files contain one or more MIDI streams, with time information for each event. Song, sequence, 
and track structures, tempo and time signature information, are all supported. Track names and other 
descriptive information may be stored with the MIDI data. This format supports multiple tracks and 
multiple sequences so that if the user of a program which supports multiple tracks intends to move a file 
to another one, this format can allow that to happen. 

The specification defines the 8-bit binary data stream used in the file. The data can be stored in a binary 
file, nibbleized, 7-bit-ized for efficient MIDI transmission, converted to Hex ASCII, or translated symbolic-
ally to a printable text file. It addresses what is in the 8-bit stream. It does not address how a MIDI File 
is transmitted over MIDI. It is the general feeling that a MIDI transmission protocol will be developed for 
files in general and that MIDI Files will use this scheme. 

MIME 

 IMF 

https://www.midi.org/
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 S/MIME 

1. IETF 

RFC 2045 Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies 

RFC 822, defines a message representation protocol specifying considerable detail about US-ASCII 
message headers, and leaves the message content, or message body, as flat US-ASCII text. RFC 2045, 
2046, 2047, 2048, 2049, collectively called MIME, redefines the format of messages to allow for 

– textual message bodies in character sets other than US-ASCII, 

– an extensible set of different formats for non-textual message bodies, 

– multi-part message bodies, and 

– textual header information in character sets other than US-ASCII. 

They are based on earlier work documented in RFC 934 and RFC 1049, but extends and revises them. 
Because RFC 822 said so little about message bodies, these documents are largely orthogonal to, 
rather than a revision of, RFC 822. These documents are revisions of RFCs 1521, 1522, and 1590, 
which themselves were revisions of RFCs 1341 and 1342. An appendix in RFC 2049 describes differen-
ces and changes from previous versions. 

RFC 2045 specifies the various headers used to describe the structure of MIME messages. 

RFC 2046 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types 

RFC 2046 defines the general structure of the MIME media typing system and defines an initial set of 
media types. 

RFC 2047 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Part Three: Message Header Extensions for 
Non-ASCII Text 

RFC 2047 describes extensions to RFC 822 to allow non-US-ASCII text data in Internet mail header 
fields. 

RFC 2048 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Four: Registration Procedures 

RFC 2048 is obsoleted by RFC 4288, 4289, where the former is obsoleted by RFC 6838. 

RFC 2048 specified various IANA registration procedures for MIME-related facilities: Media types, Exter-
nal body access types, Content-transfer-encodings. Registration of character sets for use in MIME is 
covered elsewhere and is no longer addressed by RFC 2048. 

RFC 2049 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Five: Conformance Criteria and 
Examples 

RFC 2049 describes MIME conformance criteria as well as providing some illustrative examples of MI
ME message formats, acknowledgements, and the bibliography. 
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RFC 2231 MIME Parameter Value and Encoded Word Extensions: Character Sets, Languages, and 
Continuations 

RFC 2231 defines extensions to the RFC 2045 media type and RFC 2183 disposition parameter value 
mechanisms to provide 

– a means to specify parameter values in character sets other than US-ASCII, 

– to specify the language to be used should the value be displayed, and 

– a continuation mechanism for long parameter values to avoid problems with header line wrapping. 

RFC 2231also defines an extension to the encoded words defined in RFC 2047 to allow the specification 
of the language to be used for display as well as the character set. 

RFC 3676 The Text/Plain Format and DelSP Parameters 

RFC 3676 establishes two parameters, Format and DelSP, to be used with the Text/Plain media type.  
In the presence of these parameters, trailing whitespace is used to indicate flowed lines and a canonical 
quote indicator is used to indicate quoted lines. This results in an encoding which appears as normal 
Text/Plain in older implementations, since it is in fact normal Text/Plain, yet provides for superior wrapp-
ing, flowing, and quoting. RFC 3676 supersedes the one specified in RFC 2646, and adds the DelSP 
parameter to accommodate languages, coded character sets in which ASCII spaces are not used or 
appear rarely. 

RFC 4289 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Four: Registration Procedures 

RFC 4289 specifies IANA registration procedures for MIME external body access types and content-
transfer-encodings. 

RFC 5147 URI Fragment Identifiers for the text/plain Media Type 

RFC 5147 defines URI fragment identifiers for text/plain MIME entities. These fragment identifiers make 
it possible to refer to parts of a text/plain MIME entity, either identified by character position or range, 
or by line position or range. Fragment identifiers may also contain information for integrity checks to 
make them more robust. 

RFC 6532 Internationalized Email Headers 

Internet mail was originally limited to 7-bit ASCII. MIME added support for the use of 8-bit character sets 
in body parts, and also defined an encoded-word construct so other character sets could be used in 
certain header field values. However, full internationalization of electronic mail requires additional en-
hancements to allow the use of Unicode, including characters outside the ASCII repertoire, in mail add-
resses as well as direct use of Unicode in header fields like From:, To:, and Subject:, without requiring 
the use of complex encoded-word constructs. RFC 6532 specifies an enhancement to IMF and to MIME 
that allows use of Unicode in mail addresses and most header field content. It updates Section 6.4 of 
RFC 2045 to eliminate the restriction prohibiting the use of non-identity content-transfer-encodings on 
subtypes of message/. 

RFC 6533 Internationalized Delivery Status and Disposition Notifications 
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DSNs (Delivery status notifications) are critical to the correct operation of an email system. However, 
the existing Draft Standards (RFC 3461, RFC 3464, RFC 6522) are presently limited to ASCII text in the 
machine-readable portions of the protocol. RFC 6533 adds a new address type for international email 
addresses so an original recipient address with non-ASCII characters can be correctly preserved even 
after downgrading. This also provides updated content return media types for delivery status notificati-
ons and message disposition notifications to support use of the new address type. RFC 6533 extends 
RFC 3461, RFC 3464, RFC 3798, and RFC 6522. 

RFC 6657 Update to MIME regarding "charset" Parameter Handling in Textual Media Types 

RFC 6657 changes RFC 2046 rules regarding default charset parameter values for text/* media types 
to better align with common usage by existing clients and servers. 

RFC 6838 Media Type Specifications and Registration Procedures 

RFC 6838 defines procedures for the specification and registration of media types for use in HTTP, 
MIME, and other Internet protocols. 

RFC 7303 XML Media Types 

RFC 7303 standardizes three media types: application/xml, application/xml-external-parsed-entity, appli
cation/xml-dtd. They are intended for use in exchanging network entities that are related to XML while 
defining text/xml and text/xml-external-parsed-entity as aliases for the respective application/types. 
RFC 7303 also standardizes the +xml suffix for naming media types outside of these five types when 
those media types represent XML MIME entities. 

RFC 8098 Message Disposition Notification 

RFC 8098 defines a MIME content type that may be used by a MUA (Mail User Agent) or electronic mail 
gateway to report the disposition of a message after it has been successfully delivered to a recipient. 
This content type is intended to be machine processable. Additional message header fields are also 
defined to permit MDNs (Message Disposition Notification) to be requested by the sender of a message. 
The purpose is to extend Internet Mail to support functionality often found in other messaging systems, 
such as X.400 and the proprietary "LAN-based" systems, and are often referred to as "read receipts", 
"acknowledgements", or "receipt notifications". The intention is to do this while respecting privacy con-
cerns, which have often been expressed when such functions have been discussed in the past. 

Because many messages are sent between the Internet and other messaging systems, such as X.400 
or the proprietary "LAN-based" systems, the MDN protocol is designed to be useful in a multiprotocol 
messaging environment. To this end, the protocol described in RFC 8098 provides for the carriage of 
"foreign" addresses, in addition to those normally used in Internet Mail. Additional attributes may also 
be defined to support "tunneling" of foreign notifications through Internet Mail. 

RFC 8098 is an internet standard. It obsoletes RFC 3798 and updates RFC 2046 and RFC 3461. 

MIX 

 https://www.loc.gov/standards/mix/ 

 ANSI/NISO Z39.87 (Technical Metadata for Digital Still Images) 

https://www.loc.gov/standards/mix/
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1. LIBRARY OF CONGRESS 

MIX 2.0 

Niso Mix (eng. Metadata for Images in XML) är en tillämpning av ANSI/NISO Z39.87 för att implementera 
som XML. 

MNG 

 APNG 

 https://libmng.com/ 

 PNG 

1. GLENN RANDERS-PEHRSON 

MNG (Multiple-image Network Graphics) Format Version 1.0 

MNG Format specification defines MNG, and three proper subsets: MNG-LC (Low Complexity), MNG-
VLC (Very Low Complexity), JNG (JPEG Network Graphics). MNG is a multiple-image member of the 
PNG (Portable Network Graphics) format family. It can contain animations, slide shows, or complex still 
frames, comprised of multiple PNG or JNG single-image datastreams. It also defines Delta-PNG format, 
a highly compressible, for images in MNG. A Delta-PNG datastream defines an image in terms of a 
parent PNG or Delta-PNG image and the differences from that image. This provides a much more 
compact way of representing subsequent images than using a complete PNG datastream for each. 

The MNG and JNG formats use the same chunk structure that is defined in the PNG specification, and 
they share other features of the PNG format. Any MNG decoder must be able to decode PNG and JNG 
datastreams. 

The MNG format, but neither MNG-LC nor MNG-VLC, provides a mechanism for reusing image data 
without having to retransmit it. Multiple images can be composed into a "frame" and a group of images 
can be used as an animated "sprite" that moves from one location to another in subsequent frames. 
"Palette animations" are also possible. 

A MNG frame normally contains a two-dimensional image or a two-dimensional layout of smaller imag-
es. It could also contain three-dimensional "voxel" data arranged as a series of two-dimensional planes, 
or tomographic slices, each plane being represented by a PNG or Delta-PNG datastream. 

The specification includes examples that demonstrate various capabilities of MNG. These include 
simple movies, composite frames, loops, fades, tiling, scrolling, storage of voxel data, and converting 
GIF animations to MNG format. 

MODS 

 https://www.loc.gov/standards/mods/ 

https://libmng.com/
https://www.loc.gov/standards/mods/
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1. LIBRARY OF CONGRESS 

MODS 3.7 

MODS (Metadata Object Description Schema) is an XML schema for a bibliographic element set that 
may be used for a variety of purposes, and particularly for library applications. It is a derivative of the 
MARC 21 bibliographic format (MAchine-Readable Cataloging) and as such includes a subset of MARC 
fields, using language-based tags rather than numeric ones. Definitions (semantics) of MODS elements 
may be found in the appropriate section. 

MOF 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19502:2005 Information technology — Meta Object Facility (MOF) 

ISO/IEC 19502 defines a metamodel using MOF, a set of interfaces that can be used to define and 
manipulate a set of interoperable metamodels and their corresponding models. The interfaces are defin-
ed using ODP (Open Distributed Processing), IDL (Interface Definition Language), and ITU-T Recom-
mendation X.920 (1997) which corresponds to ISO/IEC 14750:1999. ISO/IEC 19502 also defines the 
mapping from MOF to ODP IDL. These interoperable metamodels include the UML (Unified Modeling 
Language) metamodel (ISO/IEC 19501:2005), the MOF meta-metamodel, as well as future standard 
technologies that will be specified using metamodels. The MOF provides, for example, the infrastructure 
for implementing design and reuse repositories, application development tool frameworks. The MOF 
specifies precise mapping rules that enable the CORBA interfaces for metamodels to be generated 
automatically, thus encouraging consistency in manipulating metadata in all phases of the distributed 
application development cycle. Mappings from MOF to W3C XML and XSD are specified in ISO/IEC 
19503. Mappings from MOF to Java are in the JMI (Java Metadata Interchange) specification defined 
by the Java Community Process. ISO/IEC 19502 specifies: 

– An abstract language for specifying, constructing, and managing technology neutral metamodels; a 
metamodel is in effect an abstract language for some kind of metadata. 

– A framework for implementing repositories and integration frameworks, for example tool integration 
frameworks, that hold metadata, for example models, described by the metamodels and which uses 
standard technology mappings to transform MOF metamodels into metadata APIs. 

ISO/IEC 19502 also provides: 

– A formal definition of the MOF meta-metamodel that is the abstract language for specifying MOF 
metamodels. 

– A mapping from arbitrary MOF metamodels to CORBA IDL that produces IDL interfaces for mana-
ging any kind of metadata. 

– A set of 'reflective' CORBA IDL interfaces for managing metadata independent of the metamodel. 

– A set of CORBA IDL interfaces for representing and managing MOF metamodels. 

– An XMI format for MOF metamodel interchange (OMG XMI specification). 
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ISO/IEC 19508:2014 Information technology — Object Management Group Meta Object Facility (MOF) 
Core 

ISO/IEC 15908 provides the basis for metamodel definition in OMG's family of MDA languages and is 
based on a simplification of UML2's class modeling capabilities. In addition to providing the means for 
metamodel definition it adds core capabilities for model management in general, including Identifiers, a 
simple generic Tag capability and Reflective operations that are defined generically and can be applied 
regardless of metamodel. 

MOTION JPEG 

 JPEG 

En formell specifikation har inte påträffats för Motion Jpeg. Formatet beskrivs som en sekvens av 
bilder komprimerade med JPEG.217 Med andra ord, en typ av intrabildrutakomprimering. Den specifi-
ka implementeringen beror på implementatören. Till exempel, filformatet kan vara AVI, Jpeg, Matro-
ska, eller QuickTime. 

MOTION JPEG 2000 

 JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-3] 

MOV 

 XMP 

Ett vanligt namn för filändelse till QTFF. 

MP3 

 XMP 

 MPEG-1 [ISO/IEC 11172-3] 

MP4 

 https://github.com/macosforge/ValidateMP4 [ISO/IEC 14496-14] 

MP4 kan avse standarden MPEG-4 eller delar av den. Till exempel, 

‒ det specifika filformatet MP4 [ISO/IEC 14496-14], eller det generiska filformatet ISO BMFF [ISO/
IEC 14496-12] som den är en delmängd av, 

‒ videkodningen Visual [ISO/IEC 14496-2] eller AVC [ISO/IEC 14496-10]. 

                                                
217  https://stackoverflow.com/questions/885160/what-is-the-specifications-for-motion-jpeg 

 http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/part1/section-20.html (20210815) 

https://github.com/macosforge/ValidateMP4
https://stackoverflow.com/questions/885160/what-is-the-specifications-for-motion-jpeg
http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/part1/section-20.html
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MPC 

 https://www.musepack.net/ 

1. MUSEPACK 

SV8 specification, 1 March 2009 

Dokumentation av specifikationen är bristfällig.218 

MPEG-1 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/219 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 11172-1:1993 Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for 
digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 1: Systems 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11172-1 specifies the system layer of the coding. It was developed principally to support the 
combination of the video and audio coding methods defined in ISO/IEC 11172-2, -3. The system layer 
supports the following basic functions:  

– The synchronization of multiple compressed streams on playback. 

– The interleaving of multiple compressed streams into a single stream. 

– The initialization of buffering for playback start up. 

– Continuous buffer management, and time identification. 

ISO/IEC 11172-2:1993 Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for 
digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 2: Video 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 11172-2 specifies the coded representation of video for digital storage media and the decoding 
process. It is primarily applicable to digital storage media supporting a continuous transfer rate up to 
about 1,5 Mbit/s, such as compact disc, digital audio tape, and magnetic hard disc, and for non-
interlaced video formats having approximately 288 lines of 352 pels and picture rates around 24 Hz to 
30 Hz. Nevertheless, it can be used more widely than this because of the generic approach taken. The 
video codec is an extension of ITU-T Recommendation H.261 (03/93) Video codec for audiovisual ser-
vices at p x 64 kbit/s. 

                                                
218  Musepack, SV8 Final Specification 
 https://forum.musepack.net/showthread.php?t=578 
 http://trac.musepack.net/musepack/wiki/SV8Specification (20210408) 
219  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.musepack.net/
https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
https://forum.musepack.net/showthread.php?t=578
http://trac.musepack.net/musepack/wiki/SV8Specification
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ISO/IEC 11172-3:1993 Information technology – Coding of moving pictures and associated audio for 
digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s – Part 3: Audio 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 MP3 

ISO/IEC 11172-3 specifies the coded representation of high quality audio for storage media and the 
method for decoding of high quality audio signals. It is intended for application to digital storage media 
providing a total continuous transfer rate of about 1,5 Mbit/s for both audio and video bitstreams, such 
as CD, DAT and magnetic hard disc, and for sampling rates of 32 kHz, 44,1 kHz, and 48 kHz. 

ISO/IEC 11172-4:1995 Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for 
digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 4: Compliance testing 

ISO/IEC 11172-4 specifies how tests can be designed to verify whether bitstreams and decoders meet 
requirements specified in ISO/IEC 11172-1, -2, -3. Summarizes the requirements, cross references 
them to characteristics, and defines how compliance with them can be tested. Gives guidelines how to 
construct tests and determine their outcome. Defines some actual tests only for audio. 

ISO/IEC TR 11172-5:1998 Information technology — Coding of moving pictures and associated audio 
for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 5: Software simulation 

ISO/IEC TR 11172-5 provides a C language software simulation of an encoder and decoder for ISO/IEC 
11172-1 (Systems), -2 (Video), -3 (Audio). 

MPEG-2 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/220 

 https://www.mpegla.com/programs/mpeg-2/license-agreement/ 

 XMP 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 13818-1:2019 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 1: Systems 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 https://www.mpegla.com/programs/mpeg-2-systems/ 

ISO/IEC 13818-1 specifies the system layer of the coding. It was developed principally to support the 
combination of the video and audio coding methods in ISO/IEC 13818-2, -3. The system layer supports 
six basic functions: 

– The synchronization of multiple compressed streams on decoding 

– The interleaving of multiple compressed streams into a single stream 

                                                
220  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
https://www.mpegla.com/programs/mpeg-2/license-agreement/
https://www.mpegla.com/programs/mpeg-2-systems/
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– The initialization of buffering for decoding start up 

– Continuous buffer management. 

– Time identification 

– Multiplexing and signaling of various components in a system stream 

A ISO/IEC 13818-1 multiplexed bit stream is either a transport stream or a program stream. Both strea-
ms are constructed from PES (Packetized Elementary Stream) packets and packets containing other 
necessary information. Both stream types support multiplexing of video and audio compressed streams 
from one program with a common time base. The transport stream additionally supports the multiplexing 
of video and audio compressed streams from multiple programs with independent time bases. For al-
most error-free environments the program stream is generally more appropriate, supporting software 
processing of program information. The transport stream is more suitable for use in environments where 
errors are likely. 

A ISO/IEC 13818-1 multiplexed bit stream, whether a transport stream or a program stream, is construct-
ed in two layers: the outermost layer is the system layer, and the innermost is the compression layer. 
The system layer provides the functions necessary for using one or more compressed data streams in 
a system. The video and audio parts of ISO/IEC 13818-1 define the compression coding layer for audio 
and video data. It does not cover coding of other types of data, but is supported by the system layer 
provided that the other types of data adhere to the constraints defined in section 2.7. 

ISO/IEC 13818-2:2013 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 2: Video 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-2 specifies a coded representation of video data and the decoding process required to 
reconstruct pictures. It provides a generic video coding scheme which serves a wide range of 
applications, bit rates, picture resolutions and qualities. Its basic coding algorithm is a hybrid of motion 
compensated prediction and DCT (Discrete Cosine Transform). Pictures to be coded can be either 
interlaced or progressive. Necessary algorithmic elements are integrated into a single syntax, and a 
limited number of subsets are defined in terms of Profile (functionalities) and Level (parameters) to 
facilitate practical use of this generic video coding. 

ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 3: Audio 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-3 specifies the extension of ISO/IEC 11172-3 to lower sampling frequencies, the coded 
representation of multichannel and multilingual high quality audio for broadcasting, transmission and 
storage media, and the method for decoding of multichannel and multilingual high quality audio signals. 
The input of the encoder and the output of the decoder are compatible with existing PCM standards. 

ISO/IEC 13818-4:2004 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 4: Conformance testing 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-4 specifies how tests can be designed to verify whether coded data and decoders meet 
requirements specified in ISO/IEC 13818-1, -2, -3, -7. Characteristics of coded data and decoders are 
defined for ISO/IEC 13818-1, -2, -3, -7. The capabilities of a decoder specify which coded data the 
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decoder can decode and reconstruct, by defining the subset of the standard that may be exploited in 
the coded data. Coded data can be decoded by a decoder if the characteristics of the coded data are 
within the subset of the standard specified by the decoder capabilities. 

Procedures are described for testing conformance of coded data and decoders to the requirements 
defined in ISO/IEC 13818-1, -2, -3, -7. Given the set of characteristics claimed, the requirements that 
must be met are fully determined by ISO/IEC 13818-1, -2, -3, -7. ISO/IEC 13818-4 summarizes the 
requirements, cross references them to characteristics, and defines how conformance with them can be 
tested. A set of conformance test sequences implemented according to those guidelines are provided 
as an electronic annex to ISO/IEC 13818-4. 

ISO/IEC TR 13818-5:2005 Information technology — Generic coding of moving pictures and 
associated audio information — Part 5: Software simulation 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-5 provides a C language software simulation of an encoder and decoder for ISO/IEC 
13818-1 (Systems), -2 (Video), -3 (Audio), -7 (AAC), -11 (IPMP). 

ISO/IEC 13818-6 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio 
information — Part 6: Extensions for DSM-CC 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

The concepts and protocols of ISO/IEC 13818-6 provide the general capability to browse, select, down-
load, and control a variety of bit stream types. DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control) 
provides a mechanism to manage network and application resources through the concept of a Session, 
an associated collection of resources required to deliver a Service. The Session complements a “Service 
Domain”, a collection of interfaces to browse and select services, and control the delivery of bit streams. 
DSM-CC defines the syntax and semantics for a set of User-to-Network and User-to-User protocols: 

– DSM-CC Message Header 

– U-N Configuration messages 

– U-N Session messages and flow diagrams for Session and Resource management 

– U-N Download messages 

– U-N Switched Digital Broadcast Channel Change Protocol 

– U-N Pass Thru messages 

– The transport of DSM-CC U-N messages using ISO/IEC 13818-1 

– The transport of generic IP messages using DSM-CC sections and ISO/IEC 138 18- 1, clause 9 

– U-U Remote Procedure Call 

– U-U Session interface 

– U-U Download interface 

– U-U Object Carousel interface 
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– U-U Local Object interface 

– U-U Stream Descriptors 

ISO/IEC 13818-7:2006 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 7: Advanced Audio Coding (AAC) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-7 specifies AAC, a multi-channel audio coding standard that delivers higher quality than 
is achievable when requiring MPEG-1 backwards compatibility. It provides ITU-R "indistinguishable" 
quality at a data rate of 320 kbit/s for five full-bandwidth channel audio signals. It also supplements 
information on how to utilize the bandwidth extension technology SBR (Spectral Band Replication) spec-
ified in ISO/IEC14496-3 in conjunction with AAC. 

ACC är inte bakåtkompatibel med MPEG-1 och därmed även benämnd MPEG-2 NBC (eng. Non-Back-
ward Compatible). Specifikationen definierar även ett filformat för ACC förkortat ADIF (eng. Audio Data 
Interchange Format). 

ISO/IEC 13818-9:1996 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 9: Extension for real time interface for systems decoders 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-9 does not change or supersede any of the requirements in ISO/IEC 13818-1. All trans-
port streams, whether or not they are delivered in accordance with the RTI (Real Time Interface) shall 
comply with ISO/IEC 13818-1. 

ISO/IEC 13818-10:1999 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 10: Conformance extensions for Digital Storage Media Command and 
Control (DSM-CC) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-10 defines compliance to DSMCC standard in two steps: the static review and the dyna-
mic review as defined in ISO/IEC 9646-1, -2, -3 (Conformance Testing). The static review requirements 
are specified in ISO/IEC 13818-10 clause 4 in the form of PICS (Protocol Implementation Conformance 
Statement). The ATS used for dynamic review is described in clause 5. 

ISO/IEC 13818-10 does not specify all the requirements with which terminal equipment intended for use 
in conjunction with multimedia information retrieval services has to comply. In particular, it does not 
specify, lower layer, protocols to be used to deliver and transport DSM-CC protocol data units. Neither 
does it specify requirements related to safety, protection, and EMC (Electro-Magnetic Compatibility) of 
the equipment, or regulatory requirements with which such equipment may be required to comply. 

ISO/IEC 13818-11:2004 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated 
audio information — Part 11: IPMP on MPEG-2 systems 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 13818-11 specifies IPMP (Intellectual Property Management and Protection) on the MPEG-2 
system. IPMP offers flexibility, robustness and interoperability, which allows the secure content delivery 
in the MPEG-2 system. It can be used in combination with proprietary IPMP tools, which enables the 
implementation to various degrees of security for different business models, while maintaining the inter-
operability. ISO/IEC 13818-11 specifies: 
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– Syntax and semantics for IPMP control information which includes tool list, tool container and rights 
container. 

– Syntax and semantics for IPMP descriptors, which facilitates IPMP protection signaling. 

– Syntax and semantics of IPMP data extending from the common base class IPMP_Data_BaseClass to 
support the following functionalities: mutual authentication for IPMP tool to IPMP tool as well as 
IPMP tool to terminal communication; the requesting by IPMP tools of the connection and disconn-
ection to requested IPMP tools; the notification to IPMP tools of the connection and disconnection 
of IPMP tools; common IPMP processing; IPMP tool to and from user interaction; 

– Syntax and semantics for IPMP information carriage to and from IPMP tools; 

– Syntax and semantics for the request and transfer of content and IPMP tools between terminals; 

– XML syntax and semantics for the description of the environment in which the MPEG-2 terminal and 
application is operating; 

– A list of registration authorities required for the support of the specifications found herein. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation H.222.0 (08/18) Information technology - Generic coding of moving pictures 
and associated audio information: Systems 

ITU-T H.222 är ekvivalent med ISO/IEC 13818-1. 

ITU-T Recommendation H.262 (02/12) Information technology - Generic coding of moving pictures 
and associated audio information: Video 

ITU-T H.262 är ekvivalent med ISO/IEC 13818-2. 

MPEG-4 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/221 

 XMP 

 SVG 

1. CISCO 

 https://www.openh264.org/ 

OpenH264 

                                                
221  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
https://www.openh264.org/
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Cisco has open sourced their H.264 implementation under the BSD license Two-Clause. Development 
and maintenance is overseen by a board from industry and the open source community. Furthermore, 
Cisco has provided a binary form suitable for inclusion in applications across a number of different 
operating systems, and makes this binary module available for download from the Internet. Cisco does 
not pass on their MPEG-LA licensing costs for this module, and based on the current licensing environ-
ment, this will effectively make H.264 free for use on supported platforms. 

2. IETF 

RFC 6416 RTP Payload Format for MPEG-4 Audio/Visual Streams 

RFC 6416 describes RTP (Real-time Transport Protocol) payload formats for carrying each of MPEG-4 
Audio and MPEG-4 Visual bitstreams without using MPEG-4 Systems. It obsoletes RFC 3016. It 
contains a summary of changes from RFC 3016 and discusses backward compatibility to RFC 3016.  It 
is a necessary revision of RFC 3016 in order to correct misalignments with the 3GPP PSS (Packet-
switched Streaming Service) specification regarding the RTP payload format for MPEG-4 Audio. 

For the purpose of directly mapping MPEG-4 Audio/Visual bitstreams onto RTP packets, RFC 6416 
provides specifications for the use of RTP header fields and also specifies fragmentation rules. It also 
provides specifications for Media Type registration and the use of SDP (Session Description Protocol). 
The audio payload format described in RFC 6416 has some limitations related to the signaling of audio 
codec parameters for the required multiplexing format. Therefore, new system designs should utilize 
RFC 3640, which does not have these restrictions. Nevertheless, this revision of RFC 3016 is provided 
to update and complete the specification and to enable interoperable implementations. 

3. ISO/IEC 

ISO/IEC 14496-1:2010 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 1: Systems 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 14496-1 specifies system level functionalities for the communication of interactive audio-visual 
scenes, that is, the coded representation of information related to the management of data streams: 
synchronization, identification, description and association of stream content. 

Specifikationen definierar ett filformat som inte ska sammanblandas med den version som definieras i 
ISO 14496-14. 

ISO/IEC 14496-2:2004 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 2: Visual 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 https://www.mpegla.com/programs/mpeg-4-visual/ 

MPEG-4 Visual är inte detsamma som H.263 men stödjer grundläggande kompatibilitet eller liknande 
profiler som MPEG ASP (eng. Advanced Simple Profile). 

ISO/IEC 14496-2 provides elements related to the encoded representation of visual information: 

– Specification of video coding tools, object types and profiles, including capability to encode rectan-
gular-based and arbitrary-shaped video objects, capability to define scalable bitstreams and error-
resilient encoding tools. 

https://www.mpegla.com/programs/mpeg-4-visual/
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– Specification of coding tools, object types and profiles for mapping of still textures into visual scenes. 

– Specification of coding tools, object types and profiles for human face and body animation based 
on face and body models and additional semantic parameters. 

– Specification of coding tools, object types and profiles for animation of 2D warping grids with uniform 
and irregular topology. 

The Visual specification contains definitions of the bitstream syntax, bitstream semantics and the related 
decoding process. It does not specify the encoders, which can be optimized in different implementations. 

ISO/IEC 14496-3:2019 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 3: Audio 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 14496-3 integrates many different types of audio coding: natural sound with synthetic sound, 
low bitrate delivery with high-quality delivery, speech with music, complex soundtracks with simple ones, 
and traditional content with interactive and virtual-reality content. It standardizes individually sophisticat-
ed coding tools to provide a novel, flexible framework for audio synchronization, mixing, and downloaded 
post-production. It does not target a single application such as real-time telephony or high-quality audio 
compression. Rather, it applies to every application requiring the use of advanced sound compression, 
synthesis, manipulation, or playback. It specifies the state-of-the-art coding tools in several domains. As 
the tools it defines are integrated with the rest of the ISO/IEC 14496 series, exciting new possibilities for 
object-based audio coding, interactive presentation, dynamic soundtracks, and other sorts of new med-
ia, are enabled. 

Specifikationen definierar även 

– ett filformat för ACC förkortat ADIF (eng. Audio Data Interchange Format), 

– en förlustfri komprimering, förkortat ALS (eng. Audio Lossless Coding). 

ISO/IEC 14496-4:2004 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 4: 
Conformance testing 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 14496-4 specifies how tests can be designed to verify whether bitstreams and decoders meet 
requirements specified in ISO/IEC 14496-1, -2, -3, -6. It specifies how tests can be designed for bit-
stream delivery over various delivery technologies in an interoperable transparent manner to ISO/IEC 
14496-1, -2, -3. Encoders are not addressed specifically. An encoder may be said to be an ISO/IEC 
14496 encoder if it generates bitstreams compliant with the syntactic and semantic bitstream require-
ments specified in ISO/IEC 14496-1, -2, -3. 

Procedures are described for testing conformance of bitstreams and decoders to the requirements defin-
ed in ISO/IEC 14496-1, -2, and -3. Given the set of characteristics claimed, the requirements that must 
be met are fully determined by ISO/IEC 14496-1, -2 and -3. ISO/IEC 14496-4 summarizes the require-
ments, cross references them to characteristics and defines how conformance with them can be tested. 
Guidelines are given on constructing tests to verify bitstream and decoder conformance. ISO/IEC 14496-
4 gives guidelines on how to construct bitstream test suites to check or verify decoder conformance. In 
addition, some test bitstreams implemented according to those guidelines are provided as an electronic 
annex to ISO/IEC 14496-4. These test bitstreams are documented in the various sections of ISO/IEC 
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14496-4. The procedures and signaling messages for session and channel establishment are defined 
in ISO/IEC 14496-6. 

Conformance with the signaling messages and procedures in ISO/IEC 14496-4 are defined in accordan-
ce with the specifications in ISO/IEC 14496-6. It allows the manufacturer to identify the conformance of 
the signaling message in a static review and provides abstract test cases to test the conformance to the 
procedures in a dynamic review of an implementation as defined in ISO/IEC 9646, the Conformance 
Testing series of standards. 

ISO/IEC 14496-5:2001 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 5: Reference 
software 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

Reference software is normative in the sense that any conforming implementation of the software, taking 
the same conformant bitstreams, using the same output file format, will output the same file. Complying 
ISO/IEC 14496 implementations are not expected to follow the algorithms or the programming techniqu-
es used by the reference software. Although the decoding software is considered normative, it cannot 
add anything to the textual technical description included in ISO/IEC 14496-1, -2, -3, -6. The software 
contained in ISO/IEC 14496-5 is divided into three categories. 

– Elementary stream decoding software is catalogued in clauses 3, 4 and 5. This software accepts 
elementary streams encoded according to the normative specification in ISO/IEC 14496-1, -2, -3 
and -6. and decodes the streams into the media types associated with each elementary stream. 
While this software appears in the normative part of ISO/IEC 14496-5, the implementation techniqu-
es used in this software are not considered normative, because several different implementations 
could produce the same result. The software is considered normative because it correctly impleme-
nts the decoding processes described in ISO/IEC 14496-1, -2, -3, -6. 

– Elementary stream encoding software is catalogued in Annex A (informative). This software creates 
elementary streams from associated media types. The encoders are provided as a means to obtain 
elementary streams with the normative syntax described in ISO/IEC 14496-1, -2, -3. The techniques 
used for encoding are not specified by ISO/IEC 14496-5, and the quality and complexity of these 
encoders has not been optimized. 

– Utility software is catalogued in Annex B (informative). This software was found useful by the devel-
opers of the standard, but may not conform to the normative specifications given in ISO/IEC 14496- 
1, -2, -3, -6. 

File locations given in ISO/IEC 14496-5 are expressed relative to its location in the source tree. 

ISO/IEC 14496-6:2000 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 6: Delivery 
Multimedia Integration Framework (DMIF) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 14496-6 specifies the Delivery Layer of ISO/IEC 14496, which allows applications to transpar-
ently access and view multimedia streams whether the source of the streams is located on an interactive 
remote end-system, the streams are available on broadcast media or they are on storage media. ISO/
IEC 14496-6 covers: 

– DMIF communication architecture. 

– DAI (DMIF-Application Interface) definition. 
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– URL semantic to locate and make available the multimedia streams. 

– DDSP (DMIF Default Signaling Protocol) for remote interactive scenarios, and its related variations 
using existing native network signaling protocols. 

– Information flows for player access to streams on remote interactive end-systems, from broadcast 
media or from storage media. 

ISO/IEC TR 14496-7:2004 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 7: 
Optimized reference software for coding of audio-visual objects 

ISO/IEC TR 14496-7:2004 specifies the encoding tools that enhance both the execution and quality for 
the coding of visual objects as defined in ISO/IEC 14496-2. There are five visual tools, including: 

– Fast Motion Estimation 

– Fast Global Motion Estimation 

– Fast and Robust Sprite Generation 

– Optimized Reference Software for Simple Profile with Fast Variable Length Decoder Technique 

– Error Resilience Tools with RVLC 

The platform specific optimization is not currently addressed. The error resilience tools are separately 
implemented based on the Momusys reference software. 

ISO/IEC 14496-8:2004 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 8: Carriage of 
ISO/IEC 14496 contents over IP networks 

ISO/IEC 14496-8 provides a framework for the carriage of ISO/IEC 14496 contents over IP networks 
and guidelines for designing payload format specifications for the detailed mapping of ISO/IEC 14496 
content into several IP-based protocols. 

– Framework for the carriage of ISO/IEC 14496 contents over IP networks. 

– Guidelines to design RTP payload formats for ISO/IEC 14496 contents including fragmentation and 
concatenation rules. 

– Usage rules of SDP to transport ISO/IEC 14496-1-related information. 

– MIME type definitions for ISO/IEC14496 contents. 

– Analysis on RTP Security and Multicasting. 

ISO/IEC TR 14496-9:2009 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 9: 
Reference hardware description 

ISO/IEC TR 14496-9 specifies descriptions of the main video coding tools in HDL (Hardware Description 
Language) form. Such alternative descriptions to the ones that are reported in ISO/IEC 14496-2, -5, -7 
correspond to the need of providing the public with conformant standard descriptions that are closer to 
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the starting point of the development of codec implementations than textual descriptions or pure soft-
ware descriptions. ISO/IEC TR 14496-9 contains conformant descriptions of video tools that have been 
validated within the recommendation ISO/IEC TR 14496-7. 

ISO/IEC 14496-10:2020 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 10: 
Advanced video coding 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 https://www.mpegla.com/programs/avc-h-264/ 

ISO/IEC 14496-10 specifies advanced video coding for coding of audio-visual objects. ISO and IEC 
draw attention to the fact that it is claimed that compliance with ISO/IEC 14496-10 may involve the use 
of patents. 

ISO/IEC 14496-11:2015 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 11: Scene 
description and application engine 

 MPEG-J 

 XMT 

ISO/IEC 14496-11 specifies: 

– The coded representation of the spatial-temporal positioning of audio-visual objects as well as their 
behavior in response to interaction (scene description). 

– The XMT (Extensible MPEG-4 Textual) format, a textual representation of the multimedia content 
described in ISO/IEC 14496 using XML. 

– A system level description of an application engine; format, delivery, lifecycle, and behavior of down-
loadable Java byte code applications, and the interactions and behavior of byte code through the 
specification of Java APIs. 

– The format and delivery of Java byte code by specifying the MPEG-J stream format and the delivery 
mechanism of such a stream. 

– The MPEG-J Session and the MPEG-J application lifecycle. 

ISO/IEC 14496-12:2020 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 12: ISO base 
media file format 

ISO/IEC 14496-12 specifies the ISO base media file format, which is a general format forming the basis 
for a number of other more specific file formats. This format contains the timing, structure, and media 
information for timed sequences of media data, such as audio-visual presentations. 

ISO/IEC 14496-13:2004 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 13: 
Intellectual Property Management and Protection (IPMP) extensions 

ISO/IEC 14496-13 specifies the definition, as well as Extension tags, syntax and semantics for an IPMP_
Data_BaseClass to support the following functionalities. 

– Mutual Authentication for IPMP tool to IPMP tool as well as IPMP tool to Terminal communication. 

– The requesting by IPMP tools of the connection and disconnection to requested IPMP tools. 

https://www.mpegla.com/programs/avc-h-264/
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– The notification to IPMP tools of the connection and disconnection of IPMP tools. 

– Common IPMP processing. 

– IPMP tool to/from User interaction. 

ISO/IEC 14496-13 also specifies: 

– Syntax and semantics for the carriage of IPMP tools in the bit stream. 

– Syntax and semantics for IPMP information carriage to and from IPMP tools. 

– Syntax and semantics for the requesting and transfer of content and IPMP Tools between Terminals 
as well as extension tags, syntax and semantics to the ISO/IEC 14496-1 IPMP_Data_BaseClass. 

– XML syntax and semantics for the description of the environment in which and MPEG-4 Terminal 
and application is operating. 

– A list of registration authorities required for the support of amended specifications. 

ISO/IEC 14496-14:2020 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 14: MP4 file 
format 

 ISO BMFF 

ISO/IEC 14496-14:2020 definierar version 3 av filformatet MP4 utifrån ISO/IEC 14496-12. Den uppdat-
erar version 2 (ISO/IEC 14496-14:2003) och den tidigare version 1 (ISO/IEC 14496-1:2001). Filformatet 
är nästan identiskt med filformatet för QuickTime. 

ISO/IEC 14496-15:2019 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15: Carriage 
of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format 

 https://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-4/carriage-nal-unit-structured-video-iso-base-media-file-format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 ISO BMFF 

ISO/IEC 14496-15 specificerar filformatet för att lagra videodataflöden organiserat som NAL-enheter i 
ISO BMFF. Till exempel, AVC och HEVC i MP4. Med andra ord, MP4 filformat utgörs dels av ISO/IEC 
14496-14, dels ISO/IEC 14496-15, vilka är utökade från ISO/IEC 14496-12. 

ISO/IEC 14496-16:2011 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 16: 
Animation Framework eXtension (AFX) 

ISO/IEC 14496-16 specifies MPEG AFX model for representing and encoding 3D graphics assets to be 
used standalone or integrated in interactive multimedia presentations. The latter when combined with 
other parts of ISO/IEC 14496. Within this model, MPEG-4 is extended with higher-level synthetic objects 
for geometry, texture, and animation as well as dedicated compressed representations. 

ISO/IEC 14496-17:2006 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 17: 
Streaming text format 

 3GP 

https://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-4/carriage-nal-unit-structured-video-iso-base-media-file-format
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ISO/IEC 14496-17 was developed in response to the need for a generic method for coding of text at 
very low bitrate as one of the multimedia components within an audiovisual presentation. For example, 
it allows subtitles and Karaoke song texts to be coded and transported as separate text streams at 
bitrates that are sufficiently low for use in mobile services over IP. Target applications are in particular 
found in areas with severe transmission bandwidth constraints, such as mobile services over IP. How-
ever, services over broadband IP, over broadcast channels and over optical media may also benefit 
from the low bandwidth of ISO/IEC 14496-17 text streams. 

ISO/IEC 14496-17 specifies a text stream as a concatenation of text access units. A text access unit 
contains text information of a specific format. For each text stream, the format of the text information 
within the text access units is signaled. Each text access unit within a text stream is intended to be 
displayed at a specific instance in time. Note that ISO/IEC 14496-17 signals the format of the text con-
tained in text access units, but that it does not contain any text format specification. 

Within ISO/IEC 14496-17, a particular instance of text streams is 3GPP text streams. Each text access 
unit contained in a 3GPP text stream carries 3GPP Timed Text data, as specified in 3GPP TS 26.245. 
For 3GPP text streams, ISO/IEC 14496-17 defines a generic framing structure suitable for transport of 
3GPP text streams across a variety of networks, such as RTP for transport over IP, and MPEG-2 
Systems for use in media such as broadcast and optical discs. 

The flexible framing structure for text streams, consisting of so-called TTUs (Timed Text Unit), allows 
for easy and convenient adaptation to the various transport layers. By using TTUs, multiple small text 
access units can be aggregated into one transport packet, but TTUs can also be used to fragment large 
text access units across multiple transport packets, while providing a reasonable level of error resilience 
in case of packet loss or non-recoverable packet errors. For each transport layer, the most suitable TTU 
structure can be chosen. If so desired, the text access units can be re-partitioned into TTUs for most 
effective adaptation to other transport systems. 

ISO/IEC 14496-18:2004 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 18: Font 
compression and streaming 

ISO/IEC 14496-18 specifies font data representation, compression and streaming, providing an efficient 
mechanism to embed font data in MPEG-4 encoded audio-visual presentations. It also defines MPEG-
4 Text profiles and levels. More specifically, it defines: 

– Font format representation that is utilized for font data encoding, that is, OpenType. 

– Font compression technology for TrueType and OpenType fonts with TrueType outlines. 

– The coded representation of information in font data streams. 

An essential part of almost any media presentation involves text objects that are created using specific 
or custom fonts. Font selection determines the appearance of text in multimedia content and also plays 
a critical role in the overall scene composition, since the metric properties of a font are used for textual 
parts of multimedia content layout. Many thousands of fonts are available today for use in content crea-
tion. In order to assure the readability and legibility of text as well as the correct appearance and layout 
of content, the font data must be included (embedded) with the text objects as part of the multimedia 
presentation. 

ISO/IEC 14496-19:2004 Information technology - Coding of audio-visual objects — Part 19: 
Synthesized texture stream 
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ISO/IEC 14496-19 specifies the transmission of synthesized texture data as part of the MPEG-4 encod-
ed audio-visual presentation. More specifically, it defines: 

– The data structures of synthesized texture. 

– The animation methods of synthesized textures. 

– The coded representation of synthesized texture data streams. 

Synthesized texture streams are used for creation of very low bit rate synthetic video clips. Synthesized 
texture clips are built using key frame based animations of skeletons that affect photorealistic textures 
whose color information is modeled by equations. 

ISO/IEC 14496-20:2008 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 20: 
Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF) 

ISO/IEC 14496-20 defines a scene description format and an aggregation format respectively suitable 
for representing and delivering rich-media services to resource-constrained devices such as mobile 
phones. LASeR aims at fulfilling all the requirements of rich-media services at the scene description 
level. It supports: 

– an optimized set of objects inherited from SVG to describe rich-media scenes; 

– a small set of key compatible extensions over SVG; 

– the ability to encode and transmit a LASeR stream and then reconstruct SVG content; 

– dynamic updating of the scene to achieve a reactive, smooth and continuous service; 

– simple yet efficient compression to improve delivery and parsing times, as well as storage size, one 
of the design goals being to allow both for a direct implementation of the SDL as documented, as 
well as for a decoder compliant with ISO/IEC 23001-1 to decode the LASeR bitstream; 

– an efficient interface with audio and visual streams with frame-accurate synchronization; 

– use of any font format, including the OpenType industry standard; 

– easy conversion from other popular rich-media formats in order to leverage existing content and 
developer communities. 

Technology selection criteria for LASeR included compression efficiency, but also code and memory 
footprint and performance. Other aims included: scalability, adaptability to the user context, extensibility 
of the format, ability to define small profiles, feasibility of a J2ME implementation, error resilience and 
safety of implementations. 

SAF aims at fulfilling all the requirements of rich-media services at the interface between media and 
scene description and existing transport protocols: 

– Simple aggregation of any type of stream 

– Signaling of MPEG and non-MPEG streams 
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– Optimized packet headers for bandwidth-limited networks 

– Easy mapping to popular streaming formats 

– Cache management capability 

– Extensibility 

SAF has been designed to complement LASeR for simple, interactive services, bringing 

– efficient and dynamic packaging to cope with high latency networks, 

– media interleaving, and 

– synchronization support with a very low overhead. 

ISO/IEC 14496-20 defines the usage of SAF for LASeR content. However, LASeR can be used indepen-
dently from SAF. 

ISO/IEC 14496-21:2006 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 21: MPEG-J 
Graphics Framework eXtensions (GFX) 

ISO/IEC 14496-21 describes a lightweight programmatic environment for advanced interactive multi-
media applications. Designed for limited resources devices such as mobile phones, GFX offer a 
framework that marries a subset of the MPEG-J (MPEG standard Java application environment) with a 
Java API for accessing 3D renderers, and with other standard Java APIs from a selected profile. The 
framework enables developers to create applications that combine MPEG audio and video streams, 
with 3D graphics rendering and user interaction. Applications can use advanced special effects in the 
graphics presentation such as mapping video as a texture. 

GFX applications, also called MPEGlets, follow the well-known design of MIDlets on J2ME platforms 
and reuse familiar media APIs from these platforms such as JSR-135 Mobile Media API. On the 
rendering side, GFX provides a pluggable renderer architecture that allows use of renderers such as 
Java bindings to OpenGL ES (JSR-239) or Mobile 3D Graphics (JSR-184). By allowing choice of low-
level rendering APIs, developers are free to design optimized rendering algorithms for the needs of their 
applications and use dedicated application-specific formats for their assets, as do all highly interactive 
applications. 

Reusing existing mobile APIs, most Java applications currently used on mobile devices may be easily 
ported to a system using GFX. A GFX implementation is an ultra-thin layer of several class and interface 
definitions over standard Java and MPEG-J APIs. When added to any existing Java graphics API, the 
overhead is minimal. 

ISO/IEC 14496-22:2019 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 22: Open 
Font Format 

 OFF 

ISO/IEC 14496-22 specifies OFF (Open Font Format), including the TrueType and CFF (Compact Font 
Format) outline formats, because OFF fonts combine the two technologies. ISO/IEC 14496-22 defines 
data structures for various font tables, and provides the necessary details for developers to build a font 
rendering and text layout and shaping engines in compliance with ISO/IEC 14496-22. 
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ISO/IEC 14496-23:2008 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 23: Symbolic 
Music Representation 

ISO/IEC 14496-23 specifies SMR (Symbolic Music Representation). A symbolic representation of music 
is a logical structure based on 

– symbolic elements representing audiovisual events, 

– the relationship between those events, and 

– aspects related to how those events can be rendered, visually as music notation or audibly, and 
synchronized with other media types. 

SMR enables the development of new applications in several domains, for example, entertainment, 
edutainment, infotainment; from education and distance learning, to rehearsal and musical practice at 
home, from consumer electronics like set-top boxes for interactive TV to personal computers and mobil-
es systems. SMR may be used to represent many kinds of symbolic music, for example, different styles 
of Chant, Renaissance, Classic, Romantic and 20th Century styles, Korean notation, simplified notations 
for children, Braille. ISO/IEC 14496-23 specifies: 

– SM-XF (Symbolic Music Extensible Format) an XML based language used to encode musical scores 
as main scores, single parts and the associated lyrics. 

– SM-FL (Symbolic Music Formatting Language) an XML based language used to define the render-
ing rules that are applied to the SM-XF format for rendering it. 

– SM-SI (Symbolic Music Synchronization Information) a binary format describing the synchronization 
information between the SMR elements and the other audiovisual elements. 

– Syntax and semantics of the SMR bitstream. 

ISO/IEC TR 14496-24:2008 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 24: Audio 
and systems interaction 

ISO/IEC TR 14496-24 describes the desired joint behavior of MPEG-4 File Format and MPEG-4 Audio 
codecs. It is desired that MPEG-4 Audio encoders and decoders permit finite length signals to be encod-
ed to a file, particularly MPEG-4 files, and decoded again to obtain the identical signal, subject to codec 
distortions. This will allow the use of audio in systems implementations, particularly MPEG-4 Systems, 
perhaps with other media such as video, in a deterministic fashion. Most importantly, the decoded signal 
will have nothing “extra” at the beginning or “missing” at the end. 

Synkronisering av MPEG-4 ljudkodek med MPEG-4 filformat. 

ISO/IEC 14496-25:2011 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 25: 3D 
Graphics Compression Model 

ISO/IEC 14496-25 describes a model for connecting 3D graphics compression tools defined in ISO/IEC 
14496 to graphics primitives defined in any other standard, specification or recommendation. The goal 
of ISO/IEC 14496-25 is to specify an architectural model able to accommodate third-party XML based 
descriptions of scene graph and graphics primitives with, potential, binarization tools and with MPEG-4 
3D graphics compression tools specified in ISO/IEC 14496-2, ISO/IEC 14496-11 and ISO/IEC 14496-
16. 
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ISO/IEC 14496-26:2010 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 26: Audio 
conformance 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 14496-26 specifies how tests can be designed to verify whether compressed data and decod-
ers meet requirements specified by ISO/IEC 14496-3. In ISO/IEC 14496-26, encoders are not address-
ed specifically. An encoder may be said to be an ISO/IEC 14496 encoder if it generates compressed 
data compliant with the syntactic and semantic bitstream payload requirements specified in ISO/IEC 
14496-3. 

Characteristics of compressed data and decoders are defined for ISO/IEC 14496-3. The compressed 
data characteristics define the subset of the standard that is exploited in the compressed data. Examples 
are the applied values or range of the sampling rate and bitrate parameters. Decoder characteristics 
define the properties and capabilities of the applied decoding process. An example of a property is the 
applied arithmetic accuracy. The capabilities of a decoder specify which compressed data the decoder 
can decode and reconstruct, by defining the subset of the standard that may be exploited in the decod-
able compressed data. Compressed data can be decoded by a decoder if the characteristics of the 
compressed data are within the subset of the standard specified by the decoder capabilities. 

Procedures are described for testing conformance of compressed data and decoders to the requireme-
nts defined in ISO/IEC 14496-3. Given the set of characteristics claimed, the requirements that must be 
met are fully determined by ISO/IEC 14496-3. ISO/IEC 14496-26 summarizes the requirements, cross 
references them to characteristics, and defines how conformance with them can be tested. Guidelines 
are given on constructing tests to verify decoder conformance. Some examples, reference waveforms, 
of compressed data implemented according to these guidelines are provided as an electronic annex 
usually together with their uncompressed counterparts. 

ISO/IEC 14496-27:2009 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 27: 3D 
Graphics conformance 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 14496-27 specifies how tests can be designed to verify whether compressed data, that is bit-
streams, and decoders meet the requirements for the synthetic 3D graphics tools specified in ISO/IEC 
14496-11 (MPEG-J, XMT), -16 (AFX), -21 (MPEG-J), -25 (P25). It does not specifically address encod-
ers. As far as synthetic 3D graphics are concerned, an encoder can be said to be an ISO/IEC 14496 
encoder if it generates compressed data compliant with the syntactic and semantic bitstream payload 
requirements specified in ISO/IEC 14496-11, -16, -21, -25. 

Characteristics of coded bitstreams and decoders are defined for ISO/IEC 14496-11, -16, -21, -25. The 
characteristics of a bitstream define the subset of the standard that is exploited in the bitstream. 
Examples are the applied values or range of the bitrate. Decoder characteristics define the properties 
and capabilities of the applied decoding process. An example of a property is the applied arithmetic 
accuracy. The capabilities of a decoder specify which coded bitstreams the decoder can decode and 
reconstruct, by defining the subset of the standard that may be exploited in decodable bitstreams. A 
bitstream can be decoded by a decoder if the characteristics of the coded bitstream are within the subset 
of the normative references. 

ISO/IEC 14496-27 describes procedures for testing conformance of compressed data and decoders to 
the requirements defined in ISO/IEC 14496-11, -16, -21, -25; given the set of characteristics claimed, 
the requirements that shall be met are fully determined by these parts. ISO/IEC 14496-27 summarizes 
the requirements, cross references them to characteristics, and defines how conformance with them 
can be tested. Guidelines are given on constructing tests to verify decoder conformance. 
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ISO/IEC 14496-28:2012 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 28: 
Composite font representation 

ISO/IEC 14496-28 specifies CFR (Composite Font Representation), an XML-based document format 
that allows combining individual component font resources into a single virtual font. Recent advances in 
developing the Unicode Standard and the addition of new characters that represent most of the world's 
languages and writing systems have resulted in a significant increase of the Unicode character reper-
toire, and this process is likely to continue in the future. Therefore, the ability to combine a number of 
individual fonts supporting different languages and Unicode ranges in a single virtual font description 
provides the opportunity for various users and creators of multimedia, graphics and textual content to 
support all of the world's languages and utilize the existing font rendering solutions that are implemented 
in current computing platforms and deployed in many existing devices. 

ISO/IEC 14496-29:2015 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 29: Web 
video coding 

ISO/IEC 14496-29 specifies WVC (Web Video Coding) for audio-visual objects; a technology that is 
compatible with the Constrained Baseline Profile of ISO/IEC 14996-10. Only the subset that is specified 
in Annex A for the Constrained Baseline Profile is a normative specification, while all remaining aspects 
are informative. It is derived from ISO/IEC 14996-10, with which the section numbers in ISO/IEC 14496-
29 are aligned, and that specification may additionally be consulted if desired, as an aid to understanding 
of ISO/IEC 14496-29. 

ISO/IEC 14496-30:2018 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 30: Timed 
text and other visual overlays in ISO base media file format 

ISO/IEC 14496-30 describes the carriage of some forms of timed text and subtitle streams in files based 
on ISO/IEC 14496-12. The documentation of these forms does not preclude other definition of carriage 
of timed text or subtitles; see, for example, 3GPP Timed Text (3GPP TS 26.245), or the carriage of 
captioning information embedded in a media stream of another type (see Annex A). 

ISO/IEC 14496-32:2021 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 32: File 
format reference software and conformance 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 14496-32 describes the reference software and conformance suite for the file format docume-
nts in MPEG-4 and MPEG-H. Since these documents share a lot of technology, their reference software 
and conformance program are being handled together. These documents are: ISO/IEC 14496-12 
(BMFF), -14 (MP4 file format), -15 (NAL), -30 and ISO/IEC 23008-12 (HEVC file format). The purpose 
of the conformance suite is to cover the set of valid features that can be exercised in the file format. 
Media conformance is not covered, though of course in order to exercise the file format features, media 
will be stored. 

ISO/IEC 14496-33:2019 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 33: Internet 
video coding 

ISO/IEC 14496-33 specifies MPEG-4 IVC (Internet Video Coding); a video compression technology that 
is intended to be suitable for video distribution models currently adopted on the Internet. 
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4. ITU 

ITU-T Recommendation H.264 (06/19) Advanced video coding for generic audiovisual services 

H.264 är ekvivalent med ISO/IEC 14496-10. 

ITU-T Recommendation H.264.1 (V6) (02/2016) Conformance specification for ITU-T H.264 advanced 
video coding 

H.264 är ekvivalent med ISO/IEC 14496-4. 

ITU-T Recommendation H.264.1 (V6) (02/2016) Conformance specification for ITU-T H.264 advanced 
video coding 

H.264.1 provides accompanying reference software for ITU-T H.264 as an electronic attachment. The 
software is an integral part of H.264.1. The use of this reference software is not required for making an 
implementation of an encoder or decoder in conformance to H.264. Requirements established in H.264 
take precedence over the behavior of the reference software. 

ITU-T Recommendation H.264.2 (02/16) Reference software for ITU-T H.264 advanced video coding 

H.264.2 provides accompanying reference software for ITU-T H.264 as an electronic attachment. The 
software is an integral part of H.264.2. The use of this reference software is not required for making an 
implementation of an encoder or decoder in conformance with ITU-T H.264. Requirements established 
in ITU-TH.264 take precedence over the behavior of the reference software. 

MPEG-7 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/222 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15938-1:2002 Information technology — Multimedia content description interface — Part 1: 
Systems 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938-1 defines a Multimedia Content Description Interface, specifying a series of interfaces 
from system to application level to allow disparate systems to interchange information about multimedia 
content. It describes the architecture for systems, a language for extensions and specific applications, 
description tools in the audio and visual domains, as well as tools that are not specific to audio-visual 
domains. ISO/IEC 15938-1 specifies system level functionalities for the communication of multimedia 
content descriptions. It provides a specification that 

– enables development of ISO/IEC 15938 receiving sub-systems, called ISO/IEC 15938 Terminal, or 
Terminal in short, to receive and assemble possibly partitioned and compressed multimedia content 
descriptions, and 

                                                
222  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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– provides rules for the preparation of multimedia content descriptions consisting of the tools specified 
for efficient transport and storage in ISO/IEC 15938-3, -4, -5. 

The decoding process within the ISO/IEC 15938 Terminal is normative. The rules provide guidance for 
the preparation and encoding of multimedia content descriptions without leading to a unique encoded 
representation of such descriptions. ISO/IEC 15938-1 is intended to be implemented in conjunction with 
other parts of the standard. In particular, it assumes some knowledge of ISO/IEC 15938-2 DDL (Descrip-
tion Definition Language) in its normative syntactic definitions of Ds (Descriptor) and DSs (Description 
Scheme), as well as in the processing of schema and descriptions. The methods for obtaining the des-
criptions to which the encoding techniques in ISO/IEC 15938-1 refer are defined in ISO/IEC 15938-3, -
4, -5. 

ISO/IEC 15938 is an extensible standard. The standard method of extending the standard beyond the 
Description Schemes provided in the standard is to define new ones in the DDL, and to make those 
schemas as accessible as the instantiated descriptions. 

ISO/IEC 15938-2:2002 Information technology — Multimedia content description interface — Part 2: 
Description definition language 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938-2 specifies DDL (Description Definition Language); a metadata system for describing 
multimedia content. The goal is to specify a language that will enable MPEG-7 users and developers to: 

– create valid MPEG-7 description schemes and descriptors; 

– develop tools such as editors and parsers for processing descriptions, description schemes and 
descriptors; 

– generate refinements, extensions and modifications to the DDL. 

ISO/IEC 15938-2 describes the features of the DDL. It defines the syntax of the DDL constructs and 
datatypes and provides optional, informative, examples that illustrate the application of the DDL to the 
specification and instantiation of MPEG-7 descriptions. 

ISO/IEC 15938-3:2002 Information technology — Multimedia content description interface — Part 3: 
Visual 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938-3 specifies tools for description of visual content, including still images, video and 3D 
models. These tools are defined by their syntax in DDL and binary representations and semantics assoc-
iated with the syntactic elements. They enable description of the visual features of the visual material, 
such as color, texture, shape and motion, as well as localization of the described objects in the image 
or video sequence. 

ISO/IEC 15938-4:2002 Information technology — Multimedia content description interface — Part 4: 
Audio 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938-4 specifies description tools that pertain to multimedia in the audio domain. It assumes 
knowledge of DDL (Description Definition Language) in its normative syntactic definitions of Descriptors 
and Description Schemes. It depends on Multimedia Description Schemes, namely many of the funda-
mental Description Schemes that extend the basic type capabilities of the DDL. 
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ISO/IEC 15938-5:2003 Information technology — Multimedia content description interface — Part 5: 
Multimedia description schemes 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938-5 specifies MDS (Multimedia Description Schemes) description tools DS (Description 
Scheme), D (Descriptor) and datatypes by specifying the normative syntax of each using DDL (Descripti-
on Definition Language), and the normative semantics including semantics of each component of each 
description tool (attributes and elements). It also provides informative examples that illustrate the instan-
tiation of description tools in creating descriptions conforming to ISO/IEC 15938-5. 

ISO/IEC 15938-5 defines basic elements: 

– schema tools: the root element, top-level types, description metadata, and packages. 

– basic datatypes: integers, reals, vectors, matrices. 

– linking and media localization tools: spatial and temporal localization. 

– basic description tools: language, text, classification schemes. 

ISO/IEC 15938-5 defines content description tools, which describe the features of the multimedia 
content and the immutable metadata related to the multimedia content: 

– structure description tools: spatial-temporal segments of multimedia content. 

– semantic description tools: "real-world" semantics related to or captured by the multimedia content, 
including objects, events, concepts, and so forth.  

ISO/IEC 15938-5 defines additionally description tools for content metadata: 

– media description: storage format, encoding. 

– creation and production: title, creator, classification, purpose. 

– usage: access rights, publication. 

The content description and metadata tools are related in the sense that the content description tools 
use the content metadata tools. For example, a description of creation and production or media infor-
mation can be attached to an individual video or video segment in order to describe the structure and 
creation and production of the multimedia content. 

ISO/IEC 15938-5 also defines description tools for 

– navigation and access: browsing, summarization. 

– content organization: collections and models. 

– user interaction: user preferences pertaining to consumption of multimedia and usage history. 

Finally, ISO/IEC 15938-5 defines classification schemes, which organize terms that are used by the 
description tools. 
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ISO/IEC 15938-6:2003 Information technology — Multimedia content description interface — Part 6: 
Reference software 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938 operates on and generates conformant bitstreams. The ISO/IEC 15938-6 provides a 
specific implementation that behaves in a conformant manner. Other implementations that conform to 
the ISO/IEC 15938 series are possible, which do not necessarily use the algorithms or the programming 
techniques of the reference software. The software contained in ISO/IEC 15938-6 is known as XM 
(eXperimentation Model) and is divided into five categories: 

– BiM (Binary format for MPEG-7). This software converts DDL (XML) based descriptions to binary 
format and vice versa. 

– DDL parser and DDL validation parser. 

– Visual descriptors. This software creates standard visual descriptions from associated (visual) med-
ia content. The techniques used for extracting descriptors are informative, and the quality and comp-
lexity of these extraction tools has not been optimized. 

– Audio descriptors. This software creates standard descriptions from associated (audio) media con-
tent. The techniques used for extracting descriptors are informative, and the quality and complexity 
of these extraction tools has not been optimized. 

– Multimedia description schemes. These software modules provide standard descriptions of multi-
media description schemes. 

ISO/IEC 15938-7:2003 Information technology — Multimedia content description interface — Part 7: 
Conformance testing 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15938-7 specifies a metadata system for describing multimedia content. It specifies how tests 
can be designed to verify whether descriptions and description consuming terminals meet the specifica-
tions of ISO/IEC 15938-1, -2, -3, -4, -5. In ISO/IEC 15938-7, the creation or extraction of descriptions 
from multimedia content is not addressed specifically. A system producing descriptions may be said to 
be an ISO/IEC 15938 compatible description production system if it produces descriptions, binary or 
textual, that conform to the specifications of ISO/IEC 15938-1, -2, -3, -4, -5. The characteristics of 
descriptions and the terminals consuming descriptions are defined as: 

– Descriptions: the characteristics of a specific description are defined according to syntax and sem-
antics of elements from ISO/IEC 15938 that are used in the description. 

– Terminals: the characteristics of a terminal consuming a description are defined according to the 
required description decoding process for the elements used in the description. An example of a 
description decoding property is the arithmetic accuracy in which the value of element is represent-
ed. The capabilities of a description consuming terminal are determined by the domain of descripti-
ons and elements that the terminal is capable of decoding. A description can be decoded by a 
terminal if the elements of the description are within the subset of ISO/IEC 15938 specified for a 
given definition of decoder capabilities. 

Guidelines are given on constructing tests to verify conformance of descriptions and terminals. ISO/IEC 
15938-7 provides additional guidelines on how to construct test suites for checking conformance of 
terminals. In addition, some test descriptions are provided. 
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The conformance testing consists of two stages: Systems testing and DDL (Description Definition Lan-
guage) testing. 

– The Systems conformance testing involves decoding the description stream, which may be in binary 
or textual access unit form, and checking that after the decoding of each access unit the current 
description tree maintained by the terminal is DDL conformant. In the case that the input description 
to the Systems processor is an XML file, the conformance is directly performed by the DDL testing.  

– The DDL conformance testing involves parsing the textual XML description and checking that the 
description is well-formed and valid according to the schema comprised from ISO/IEC 15938-1, -2, 
-3, -4 -5. The conformance testing of descriptions does not involve checking the semantics of the 
descriptions. 

ISO/IEC TR 15938-8:2002 Information technology — Multimedia content description interface — Part 
8: Extraction and use of MPEG-7 descriptions 

ISO/IEC TR 15938-8 specifies a metadata system for describing multimedia content. It gives examples 
of extraction and use of descriptions using Description Schemes, Descriptors, and datatypes specified 
in ISO/IEC 15938. The following optional set of subclauses are provided for each description tool: 

– Informative examples: provides informative examples that illustrate the instantiation of the descripti-
on tool in creating descriptions. 

– Extraction: provides informative examples that illustrate the extraction of descriptions from multi-
media content. 

– Use: provides informative examples that illustrate the use of descriptions. 

ISO/IEC 15938-9:2005 Information technology — Multimedia content description interface — Part 9: 
Profiles and levels 

ISO/IEC 15938-9 collects standard profiles and levels for MPEG-7, specified across all parts of ISO/IEC 
15938. While all parts are potential candidates for profiling, current profiles focus on ISO/IEC 15938-2, 
-3, -4, -5, that is, the Description definition language, Visual, Audio, Multimedia description schemes, 
respectively, and which are based on the namespace versioning defined in Schema definition (ISO/IEC 
15938-10). ISO/IEC 15938-9 provides a set of well-defined definitions and processing rules for descripti-
on profile and description level. 

– Description profile: provides a means of selecting and constraining description tools from the MPEG-
7 schema, thereby constraining conforming descriptions in their content. A description profile gene-
rally limits the use of description tools to subsets of the description tools defined in MPEG-7. The 
description tools in a description profile support a set of functionalities for a certain class of applica-
tions. 

– Description level: defines further constraints to limit the complexity of conforming descriptions, for a 
given description profile. Such constraints may be restrictions on the syntax and, or semantics of 
the selected description tools. For example, a particular element within a data type may be excluded 
from occurring in descriptions. Description levels may mandate the usage of a data type in descrip-
tions, and may also limit the size of conforming descriptions. 

Currently, ISO/IEC 15938-9 standardizes the following profiles: 
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– SMP (Simple Metadata Profile) describes simple metadata tagging for single instances of multi-
media clips. This profile can be used in areas such as music, images and mobile applications. 

– UDP (User Description Profile) describes the personal preferences and usage patterns of users of 
multimedia content. Descriptions of users' preferences enable automatic discovery, selection and 
recommendation or recording of multimedia content. Preferences can be automatically inferred from 
the user's prior viewing and listening habits, which can in turn be derived from a usage history. The 
goal is to support improved usability of a variety of multimedia devices through personalization: 
personalized multimedia services offered to the consumer, personalized multimedia content disc-
overy, filtering and selection, and personalized consumption of multimedia content. 

– CDP (Core Description Profile) describes general multimedia content such as images, videos, aud-
io, and collections. Furthermore, content collections spanning various media types can also be desc-
ribed. As such, this profile provides a core set of tools that can be used to describe common multi-
media content for a broad range of applications, for example, general multimedia creation, consump-
tion, distribution, broadcast television programming, and educational courseware. 

ISO/IEC 15938-10:2005 Information technology - Multimedia content description interface — Part 10: 
Schema definition 

ISO/IEC 15938-10 specifies a metadata system for describing multimedia content. It specifies the sch-
ema definition across all parts of ISO/IEC 15938. It collects together the description tools specified in 
ISO/IEC 15938, assigns a namespace designator, and specifies the resulting syntax description in a 
single schema using Description Definition Language. 

ISO/IEC TR 15938-11:2005 Information technology — Multimedia content description Interface — Part 
11: MPEG-7 profile schemas 

ISO/IEC TR 15938-11 contains the actual schema in XSD form for each of the ISO/IEC 15938-9 stand-
ard description profiles: SMP (Simple Metadata Profile), UDP (User Description Profile), CDP (Core 
Description Profile). 

ISO/IEC 15938-12:2012 Information technology — Multimedia content description interface — Part 12: 
Query format 

ISO/IEC 15938-12 describes the query format tools which may be used independently or in combination 
with other parts of ISO/IEC 15938. Each query format tool is described in two normative sections. 

– Syntax: Normative specification of the query and management format. 

– Semantic: Normative definition of the semantics of all the components of the corresponding query 
format specification. 

In some instances, the query format level tool is also described using either one or two informative 
sections: 

– Examples: Optionally, an informative section dealing with examples is appended. 

– Definitions: Optionally, an informative section dealing with definitions is appended. 

The query format provides a standardized interface for multimedia content information retrieval systems, 
for example, MPEG-7 databases. The interface consists of input query format, output query format, and 
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query managements. The input query format specifies the interface through which the users can des-
cribe their search criteria with a set of precise input parameters in addition to a set of preferred output 
parameters to depict the return result sets. The output query format specifies the interface format for the 
result set. The query management is based on service properties, for example, supported query format. 
It provides means for selecting services or aggregated services. An example of the former service is 
MPEG-7 database. An example of the latter service is providers that administers a set of different servic-
es. 

ISO/IEC 15938-13:2015 Information technology — Multimedia content description interface — Part 13: 
Compact descriptors for visual search 

ISO/IEC 15938-13 specifies an image description tool designed to enable efficient and interoperable 
visual search applications, allowing visual content matching in images. Visual content matching includes 
matching of views of objects, landmarks, and printed documents, while being robust to partial occlusions 
as well as changes in viewpoint, camera parameters, and lighting conditions. ISO/IEC 15938-13 covers: 

– terms, abbreviations, symbols, and conventions; 

– the binary representation syntax and descriptor component semantics for a CDVS image descriptor; 

– extraction and encoding process for a CDVS image descriptor, and information relevant to the en-
coding and decoding processes. 

ISO/IEC 15938-14:2018 Information technology — Multimedia content description interface — Part 14: 
Reference software, conformance and usage guidelines for compact descriptors for visual search 

ISO/IEC 15938-14:2018 provides the reference software, specifies the conformance testing, and gives 
usage guidelines for ISO/IEC 15938-13. 

ISO/IEC 15938-15:2019 Information technology — Multimedia content description interface — Part 15: 
Compact descriptors for video analysis 

ISO/IEC 15938-15 addresses descriptor technology for search and retrieval applications, that is, for 
visual content matching in video. Visual content matching includes matching of views of large and small 
objects and scenes, with robustness to partial occlusions as well as changes in vantage point, camera 
parameters and lighting conditions. The objects of interest comprise planar or non-planar, rigid or parti-
ally rigid, textured or partially textured objects, but exclude the identification of people and faces. The 
databases can be large, for example, broadcast archives or videos available on the internet. Such app-
lications thus require video descriptors that enable matching with smaller descriptor sizes and shorter 
runtimes as compared to application enabled by single-frame, still image, descriptors in the video do-
main, for example, ISO/IEC 15938-13. ISO/IEC 15938-15 provides a complementary tool to the suite of 
existing standards, such as ISO/IEC 15938-13. CDVA (Compact descriptors for video analysis) for 
search and retrieval applications: 

– enable design of interoperable object instance search applications; 

– minimize the size of video descriptors; 

– ensure high matching performances of objects, in terms of accuracy and complexity; 

– enable efficient implementation of those functionalities on professional or embedded systems. 
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ISO/IEC 15938-16:2021 Information technology — Multimedia content description interface — Part 16: 
Conformance and reference software for compact descriptors for video analysis 

ISO/IEC 15938-16 specifies the assessment of conformance to ISO/IEC 15938-15 as well as the refer-
ence software. 

MPEG-21 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/223 

1. ISO/IEC 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC TR 21000-1:2004 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 1: 
Vision, Technologies and Strategy 

ISO/IEC TR 2100-1 describes a multimedia usage environment founded upon ubiquitous networks and 
aimed at encouraging new business models for trading digital content. In this environment, the traditional 
boundaries between content types blur as they are all treated as multimedia resources in new products 
and services. Additionally, individuals are becoming increasingly aware of the value, both commercial 
and intrinsic, of their own digital asset resources. ISO/IEC TR 21000-1 addresses these issues through 
a vision of the "Multimedia Framework". This is intended to support transactions that are interoperable 
and highly automated, which are required to support these new types of commerce. Thus, the new 
MPEG-21 tools enable new techniques for the creation, collection, packaging and distribution of content. 
The MPEG-21 Multimedia Framework is based on two essential concepts: 

– The Digital Item: a fundamental unit of distribution and transaction; it can be considered the "what" 
of the Multimedia Framework, for example, a video collection, a music album. 

– Users interacting with Digital Items: they can be considered the "who" of the Multimedia Framework. 

The ISO/IEC 21000 series defines an open framework for multimedia delivery and consumption, with 
both the content creator and content consumer as focal points. The vision for MPEG-21 is to define a 
multimedia framework to enable transparent and augmented use of multimedia resources across a wide 
range of networks and devices used by different communities. 

ISO/IEC 21000-2:2005 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 2: Digital 
Item Declaration 

ISO/IEC 21000-2 specifies: 

– Model: The DID (Digital Item Declaration) model describes a set of abstract terms and concepts to 
form a useful model for defining Digital Items. 

                                                
223  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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– Representation: DIDL (Digital Item Declaration Language) is based upon the terms and concepts 
defined in the DID model. It contains the normative description of the syntax and semantics of each 
of the DIDL elements, as represented in XML. 

– Schema: Informative XML schemas illustrating complete grammars for representation of the DID in 
XML conforming to the normative representation. 

– Detailed Examples: Illustrative, non-normative, examples of DIDL documents are provided to aid in 
understanding the use of the specification and its potential applications. 

ISO/IEC 21000-2 specifies a uniform and flexible abstraction and interoperable representation for decla-
ring the structure and makeup of Digital Items. A DID involves specifying the resources, metadata, and 
their interrelationships for a Digital Item. A DID is done using DIDL. 

ISO/IEC 21000-3:2003 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 3: Digital 
Item Identification 

The MPEG-21 Digital Items are structured digital objects, including a standard representation and iden-
tification, and metadata. They are the basic unit of transaction in the MPEG-21 framework. Many MPEG-
21 applications have the requirement to uniquely identify Digital Items. ISO/IEC 21000-3provides a 
simple but flexible mechanism to 

– uniquely identify Digital Items and parts thereof, including resources, 

– uniquely identify IP related to the Digital Items, and parts thereof, such as abstractions, 

– uniquely identify Description Schemes, and 

– use identifiers to link Digital Items with related information such as descriptive metadata. 

ISO/IEC 21000-3 specifies DII (Digital Item Identification), and not new identification systems for the 
content elements for which identification and description schemes already exist and are in use. It covers 
identifiers that can be associated with Digital Items by including them in a specific place in the Digital 
Item Declaration. 

ISO/IEC 21000-4:2006 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 4: 
Intellectual Property Management and Protection Components 

ISO/IEC 21000-4 specifies how to include IPMP (Intellectual Property Management and Protection) 
information and protected parts in a Digital Item. It provides a simple mechanism to include protected 
parts in the DID (Digital Item Declaration) description of a digital item, and provides mechanisms for 
describing the governance over, and the tools used for the protected content. 

– IPMP DIDL (IPMP Digital Item Declaration Language) defines governed XML elements correspondi-
ng to entities in the DID model. It is an alternative normative representation for parts of Digital Items 
that require protection through IPMP governance. 

– IPMP Info Descriptor and its associated elements are used to communicate information about the 
IPMP governance and tools required for a Digital Item or its parts. 

– IPMP General Info Descriptor and its associated elements are used to communicate general 
information relating to a complete Digital Item.  
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The aim of ISO/IEC 21000-4 is to allow controls on the flow and usage of Digital Items throughout their 
lifecycle. It purposely does not specify protection measures, keys, key management, trust management, 
encryption algorithms, certification infrastructures or other components that would also be needed as 
part of a complete IPMP solution. 

ISO/IEC 21000-5:2004 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 5: Rights 
Expression Language 

 XrML (eng. eXtensible Rights Markup Language) 

ISO/IEC 21000-5 specifies the syntax and semantics of REL (Rights Expression Language). It does not 
give any permission, including permissions about who is legally or technically allowed to create Rights 
Expressions. It does not specify the security measures of trusted systems, propose specific applications, 
or describe the details of the systems required for accounting, for example, monetary transactions, state 
transactions. It also does not specify if or when Rights Expressions shall be consulted. 

ISO/IEC 21000-5 defines an authorization model to specify whether the semantics of a set of Rights 
Expressions permit a given Principal to perform a given Right upon a given optional Resource during a 
given time interval based on a given authorization context and a given trust root. 

ISO/IEC 21000-6:2004 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 6: Rights 
Data Dictionary 

ISO/IEC 21000-6 describes a RDD (Rights Data Dictionary) which comprises a set of clear, consistent, 
structured, integrated and uniquely identified terms to support the MPEG-21 REL (Rights Expression 
Language). It specifies the methodology for and structure of the RDD Dictionary, and specifies how 
further Terms may be defined under the governance of a Registration Authority. Taken together with the 
RDD Dictionary and Database, they make up the RDD System. Use of the RDD System will facilitate 
the accurate exchange and processing of information between interested parties involved in the 
administration of rights in, and use of, Digital Items, and in particular it is intended to support REL. 

As well as providing definitions of terms for use in ISO/IEC 21000-5, the RDD System is designed to 
support the mapping of terms from different namespaces. Such mapping enables the transformation of 
metadata from the terminology of one namespace, or Authority, into that of another namespace. Mapp-
ing, to ensure minimum ambiguity or loss of semantic integrity, will be the responsibility of the Registra-
tion Authority. Provision of automated TRM look-up is also a requirement. 

The RDD Dictionary is a prescriptive dictionary, in the sense that it defines a single meaning for a TRM 
represented by a particular RddAuthorized TermName, but it is also inclusive in that it can recognize the 
prescription of other Headwords and definitions by other Authorities and incorporates them through 
mappings. The RDD Dictionary also supports the circumstance that the same name may have different 
meanings under different Authorities. ISO/IEC 21000-6 describes audit provisions so that additions, 
amendments and deletions to Terms and their attributes can be tracked. ISO/IEC 21000-6 recognizes 
legal definitions as and only as Terms from other Authorities that can be mapped into the RDD Diction-
ary. Therefore, Terms that are directly authorized by the RDD Registration Authority neither define nor 
prescribe intellectual property rights or other legal entities. 

ISO/IEC 21000-7:2007 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 7: Digital 
Item Adaptation 

ISO/IEC 21000-7 specifies the syntax and semantics of tools that may be used to assist the adaptation 
of Digital Items, that is, the Digital Item Declaration and resources referenced by the declaration. Users 
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can use the tools to satisfy transmission, storage and consumption constraints, as well as Quality of 
Service management. ISO/IEC 21000-7 specifies tools to describe: 

– user characteristics, terminal capabilities, network characteristics and natural environment char-
acteristics; 

– the high-level syntax of a binary media resource, media resource and XML streaming instructions, 
and properties style sheet; 

– the relationship between Quality of Service constraints, feasible adaptation operations satisfying 
these constraints and associated media resource qualities that result from adaptation; 

– limitation and optimization constraints on adaptations; 

– means for linking adaptation decisions with actual media resource adaptation engines; 

– information required for the configuration of an adaptation engine, but it does not specify the adapta-
tion engines themselves; 

– metadata adaptation hint information; 

– configuration-state information of a Digital Item; 

– permitted changes and change constraints. 

ISO/IEC 21000-8:2008 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 8: 
Reference software 

ISO/IEC 21000-8 describes reference software implementing the normative clauses of the other parts 
of ISO/IEC 21000. The information provided is applicable for determining the reference software modul-
es available for parts of ISO/IEC 21000, understanding the functionality of the available reference 
software modules, and utilizing the available reference software modules. In addition to the reference 
software, available, integrated, utility software that utilizes the reference software is also described. This 
utility software can assist in understanding how to utilize the reference software, as well as providing 
further insight into the applicable parts of ISO/IEC 21000, for example, informative clauses of the other 
parts of ISO/IEC 21000. ISO/IEC 21000-8 specifies reference software for the parts: 2, 3, 3 (Amd.1), 4, 
4 (Amd.1), 5, 5 (Amd.1, Amd.2), 6, 7, 9, 10, 10 (Amd.1), 12, 14, 15, 16, 17. ISO/IEC 21000-8 also 
specifies, integrated, utility software for the parts: 2, 3, 5, 5 (Amd.1), 6, 7, 10 (Amd.1). 

ISO/IEC 21000-9:2005 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 9: File 
Format 

ISO/IEC 21000-9, the MPEG-21 File Format, defines an open framework for multimedia delivery and 
consumption, with both the content creator and content consumer as focal points. It is designed to 
contain a base MPEG-21 XML document with some or all of its ancillary resources, potentially in a single 
package. It forms part of a family of specifications which are box-structured, and is built using tools from 
the ISO Base Media File Format (ISO/IEC 14496-12), specifically those that provide the unified structural 
approach to both static meta-data, untimed meta-data, and MPEG-21 integrated document handling. 

ISO/IEC 21000-10:2006 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 10: Digital 
Item Processing 
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ISO/IEC 21000-10 specifies the syntax and semantics of tools that may be used to process Digital Items. 

– Digital Item Methods: Tools enabling users to include sequences of instructions for adding predefin-
ed functionality to a Digital Item. Digital Item Methods are authored with the Digital Item Method 
Language, an extension of ECMAScript language (ISO/IEC 16262), which includes a normative set 
of Digital Item Base Operations. The predefined functionality specified by a Digital Item Method 
provides a suggested interaction between a User and the Digital Item. 

– Digital Item eXtension Operations: Provide for extended functionality not included by the normative 
set of Digital Item Base Operations to be implemented efficiently in a higher level programming 
language. 

– Linkage with ISO/IEC 21000-2: Tools for integrating Digital Item Methods and Digital Item eXtension 
Operations with Digital Item Declarations. 

ISO/IEC TR 21000-11:2004 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 11: 
Evaluation Tools for Persistent Association Technologies 

MPEG-21 provides a framework within which many elements of multimedia are brought together. In 
particular, coded representations of content are juxtaposed with metadata descriptors and IPMP 
(Intellectual Property Management and Protection) protection that apply to the content. This leads to a 
requirement for tools that can create and maintain an association between content, metadata and IPMP 
elements within MPEG-21, for example, detect or extract. ISO/IEC TR 21000-11 describes methodologi-
es for the evaluation of two classes of technologies that can create and maintain such associations: 
"watermarks" and "fingerprints", when applied to audio content. 

ISO/IEC TR 21000-12:2005 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 12: 
Test Bed for MPEG-21 Resource Delivery 

ISO/IEC TR 21000-12 specifies a test bed that is designed to assist in performance assessment of SVC 
(Scalable Video Codec) for streaming applications, and for the evaluation of resource delivery technolo-
gies over unreliable packet-switched networks. The streaming protocols used in the test bed are based 
on RTSP (Real Time Streaming Protocol) and RTP (Real-time Transport Protocol). The Network Adap-
tation QoS (Quality of service) mechanism of MPEG-21 DIA (Digital Item Adaptation) is used for band-
width-scalable streaming. A subset of MPEG-4 IPMP (Intellectual Property Management and Protection) 
is also included in the test bed so that encrypted streaming and layered access functionality of a DRM 
(Digital Rights Management) system can be tested for different SVC designs. The test bed includes a 
network emulator GUI that interfaces with a Linux-based network emulator, NistNet, for real-time emula-
tion of channel characteristics of various networks. Therefore, various 

– scalable codec (audio, video, scene composition) technologies can be evaluated, 

– packetization methods and file formats can be evaluated, and 

– multimedia streaming rate control and error control mechanisms can be plugged into the test bed 
and evaluated. 

In summary, the MPEG technologies demonstrated by the test bed: 

– MPEG scalable audio and video codecs 

– MPEG-4 on IP 
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– MPEG-4 IPMP (a small subset) 

– MPEG-21 DIA Network Adaptation QoS 

The architecture and the API are not tied to any particular media codecs. However, currently only the 
MPEG-4 FGS (Fine Granularity Coding) video and MPEG-4 BSAC (Bit Sliced Arithmetic Coding) audio 
are officially supported by the software. When ISO/IEC 21000-13 SVC is published, support for it is to 
be included. 

ISO/IEC 21000-14:2007 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 14: 
Conformance Testing 

ISO/IEC 21000-4 specifies conformance points and conformance tests for different parts of ISO/IEC 
21000. Based on the various conformance points, it is identified which requirements defined in ISO/IEC 
21000 apply to those conformance points. The tests are developed to ascertain whether a particular 
artifact meets all the requirements for a specific conformance point or not, for example, a piece of soft-
ware or hardware or a document. ISO/IEC 21000-14 specifies conformance points and tests for the 
parts: 2, 3, 4, 4 (FPDAM 1), 5 (5:2004/Amd.1, FDAM 2), 7, 7 (Amd.1, FDAM 2), 9, 10, 10 (Amd.1), 15, 
16, 17. 

ISO/IEC 21000-15:2006 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 15: Event 
Reporting 

ISO/IEC 21000 specifies 

– how to express ER-R (Event Report Requests) that contain information about which Events to rep-
ort, what information is to be reported and to whom, and 

– how to express ER (Event Reports) which are created by an MPEG-21 Peer in response to an Event 
Report Request when the conditions specified by an ER-R are met. 

Event Reports Requests are used for specifying a set of conditions upon which a Peer generates an 
Event Report and send it to a Recipient. Event Report Requests also specify what information is to be 
included in the resulting Event Report. The scope of Event Reporting is limited to reporting of Events 
between Peers, and does not include internal reporting of Events within a Peer. 

ISO/IEC 21000-16:2005 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 16: Binary 
Format 

ISO/IEC 21000-16 specifies the binary format to efficiently serialize XML-based descriptions as specifi-
ed within other ISO/IEC 21000 parts. The MPEG-21 binary format enables the efficient interchange or 
storage of ISO/IEC 21000 descriptions. 

ISO/IEC 21000-17:2006 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 17: 
Fragment Identification of MPEG Resources 

ISO/IEC 21000-17 specifies a normative syntax for Fragment Identifiers to be used in URIs for address-
ing parts of any resource whose Internet Media Type is one of: 

– audio/mpeg 

– video/mpeg 
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– video/mp4 

– audio/mp4 

– application/mp4 

ISO/IEC 21000-18:2007 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 18: Digital 
Item Streaming 

ISO/IEC 21000-18 specifies tools for Digital Item Streaming. The first tool is the Bitstream Binding Lan-
guage, which describes how Digital Items comprising the Digital Item Declaration, metadata and 
resources can be mapped to delivery channels such as MPEG-2 Transport Streams or the Real-time 
Transport Protocol. 

ISO/IEC 21000-19:2010 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 19: Media 
Value Chain Ontology 

ISO/IEC 21000-19 describes MVCO (MPEG-21 Media Value Chain Ontology). It may be used to capture 
knowledge about media value chains and to represent it in a computer readable way, concepts in the 
domain and the relationships between those concepts. It describes the Model, the Representation, the 
Ontology. 

ISO/IEC 21000-20:2016 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 20: 
Contract Expression Language 

ISO/IEC 21000-20 specifies CEL (Contract Expression Language); a language for representing contrac-
ts in the Multimedia Framework formed for the transaction of MPEG-21 Digital Items or services related 
to the MPEG-21 Framework. It aims at digitally representing the agreements made in environments 
using ISO/IEC 21000. These agreements are contracts for transactions of content packed as Digital 
Items, as well as services provided around this content. The covered range of contracts are: 

– Contracts about transactions on rights for the exploitation of content as MPEG-21 Digital Items. 

– Contracts about the provision of MPEG-21-based services, that is, delivery, identification, encryp-
tion, search and others. 

The aspects represented by CEL contracts include: 

– The textual clauses, in natural language as they are in the narrative contract, duly structured. 

– The operative clauses, as computer language expressions. 

ISO/IEC 21000-21:2017 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 21: Media 
contract ontology 

ISO/IEC 21000-21 specifies MCO (Media Contract Ontology); an ontology for representing contracts in 
the Multimedia Framework formed for the transaction of MPEG-21 Digital Items or services related to 
the MPEG-21 Framework. It aims to digitally express agreements made in environments using ISO/IEC 
21000. These agreements are contracts for transactions of content packed as Digital Items, as well as 
for services provided around this content by means of a sematic representation. The covered range of 
contracts are the same as ISO/IEC 21000-20. However, MCO can also be used as electronic format for 
contracts on the trade of media rights beyond the MPEG framework. 
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ISO/IEC 21000-22:2019 Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 22: User 
Description 

ISO/IEC 21000-22 specifies four data formats: UD (User Description), CD (Context Description), SD 
(Service Description), RD (Recommendation Description). It also specifies technologies related to loud-
ness control and visual expression. 

MPEG-A 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/224 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 23000-1:2007 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 
1: Purpose for multimedia application formats 

MPEG-A facilitates the swift development of innovative, standards-based multimedia applications and 
services. To this end, the MPEG-A introduces a set of standardized MAFs (Multimedia Application Form-
at), together with their related software implementation. The normative software demonstrates how 
MAFs are used and offers vendors a head start for developing multimedia products based on MAFs. 
MPEG's ultimate objective for MAFs is to stimulate the increased use of MPEG technology through 
additional interoperability of different media types at the application level. Although in the past MPEG 
has specified profiles, subsets of technologies within specific parts of the standards, such as MPEG-2 
Video, it has never recommended the use of specific combinations of profiles across different parts of a 
standard, such as MPEG-2 Audio and MPEG-2 Video, or across different standards, such as MPEG-4 
and MPEG-7. It is this combination of technologies across MPEG standards which is the topic of MPEG-
A. 

ISO/IEC TR 23000-1 contains a description of the original motivation for this new family of standards 
and the concept underlying the construction of all other parts of ISO/IEC 23000. Furthermore, it provides 
a short overview of all MAFs that have been standardized to date. 

ISO/IEC 23000-2:2008 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 2: 
MPEG music player application format 

ISO/IEC 23000-2 presents a basic architecture for constructing an annotated music library. It defines a 
simple file format for songs and a file format for albums and playlists. A conformant player application 
has to support all these specified file formats. 

ISO/IEC 23000-3:2007 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 3: 
MPEG photo player application format 

ISO/IEC 23000-3 specifies a solution for digital photo library applications. It standardizes the packaging 
of images and associated metadata, enabling interoperable exchange across diverse devices and plat-
forms. The supported metadata include image-acquisition parameters, for example, date, time and 
camera settings. The supported metadata also include MPEG-7 visual content descriptions. This allows 

                                                
224  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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conforming devices to support new content-enhanced functionality such as intelligent browsing, content-
based search or automatic categorization. ISO/IEC 23000-3 makes it possible to: 

– organize photos into categories based on their content, for example, the people and places depicted, 
or events taking place in photos; 

– perform advanced content-based searches through collections of photos; 

– bundle photos and favorite ways to show them, into a single MPEG-4 file; 

– link to external resources such as other images, outside the MPEG-4 file, or web-pages. 

The major components of ISO/IEC 23000-3 are 

– a method to encapsulate a set of JPEG compressed images in an MPEG-4 file; 

– concise subsets of MPEG-7 metadata to describe the individual images and the overall collection; 

– a method to embed this binary MPEG-7 metadata in the MPEG-4 file. 

ISO/IEC 23000-3 is a response to the need for persistent and interoperable linking of digital image 
collections with metadata in order to support advanced access to content. It offers a flexible solution for 
applications ranging from consumer digital photography to advertising and e-commerce. 

ISO/IEC 23000-4:2009 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 4: 
Musical slide show application format 

ISO/IEC 23000-4 specifies signaling of content governance and protection of musical slide show appli-
cation format based on ISO/IEC 21000-4 IPMP (Intellectual Property Management and Protection) Com-
ponents Base Profile and ISO/IEC 21000-5 REL (Rights Expression Language) MAM (Mobile And opti-
cal Media) Profile. ISO/IEC 23000-4 may be used to protect any content of musical slide show applica-
tion format: MPEG-1 Audio Layer 3 (ISO/IEC 11172-3), JPEG images (ISO/IEC 10918-1), MPEG-4 
LASeR (ISO/IEC 14496-20) animation script and 3GPP timed text (3GPP TS 26.245) in any combinatio-
ns of content protection. ISO/IEC 23000-4 specifies: 

– the file structure, metadata, and synchronization of contents; 

– the use of file format (ISO/IEC 14496-14) in using content governance and protection, 

– the metadata for governance and protection using IPMP Components Base Profile and REL MAM 
Profile, encapsulated in ISO/IEC 21000-2 DID (Digital Item Declaration). 

It does not specify certain protection tools to be used in content protection, therefore it ensures a simple 
and flexible protection scheme. 

ISO/IEC 23000-5:2011 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 5: 
Media streaming application format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23000-5 specifies a digital item structure, a file format, and references a set of protocols used 
in a media streaming environment for applications where governed audio and video information is strea-
med to an end-user device by means of existing protocols such as MPEG-2 Transport Stream or RTP 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 744 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

(Real Time Protocol) over UDP (User Datagram Protocol) over IP (Internet Protocol), and provides 
informative implementation examples corresponding to specific applications. 

ISO/IEC 23000-6:2012 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 6: 
Professional archival application format 

The purpose of ISO/IEC 23000-6 is to provide a standardized packaging format for digital files; PA-AF 
(Professional Archival Application Format). This packaging format can also serve as an implementation 
of the information package specified by the Reference Model of OAIS (Open Archival Information Sys-
tem). The OAIS Reference Model is a framework for understanding and applying concepts necessary 
for long-term digital information preservation, where "long-term" is long enough to be concerned about 
changing technologies. In addition, PA-AF can also be used as an intermediate or exchange packaging 
format for any kind of multimedia content. It includes a file format for carriage of the metadata formats 
and digital files. It offers the following advantages compared to other conventional data archival soft-
ware, for example Tar, Zip. 

– It provides comprehensive metadata format to model context information of files archived in a PA-
AF file. Context information plays an important role in understanding what data is being archived in 
a PA-AF file, and describe their original structure. Without good context information attached, archiv-
ed data may have less value or in extreme cases become useless. 

– It provides a flexible mechanism to accommodate context information specific to an application dom-
ain. Context information other than one that defined by the PA-AF specification can be included in 
a PA-AF file. An example of such application-specific context information is METS metadata. 

– It provides a flexible mechanism to process input files prior to archiving them in a PA-AF file. The 
PA-AF does not specify any mandatory pre-processing tools or modules prior to archiving Content 
Information but does specify a mechanism to describe the use of such pre-processing tools or modu-
les, that is, data compression, data protection, data integrity checking, authentication of originality, 
and data governance validation checking. In this way, a PA-AF file creator can choose specific pre-
processing tools that suit his preference. 

– It supports cross-platform file extraction. Because the PA-AF preserves the structure and value of 
original file attributes in a platform-independent way, files archived in a PA-AF file can be extracted 
to any other target platform besides its original platform. For example, files archived under Microsoft 
FAT32 file system can seamlessly be extracted to other file systems, such as on Linux or Mac OS. 

– Its file design supports separation of metadata and files being archived. A PA-AF file can contain 
only metadata, while files being archived can be stored in one or more archived files. This feature 
can be applicable for a very large archival system where there are many large files to be archived. 
The advantage of this design is that it provides a feature to browse a set of archived collections by 
accessing only one file, the file that has the metadata, and provides a link to the desired archive file. 

While a general archival process may include processes ranging from creation, delivery to the archival 
system, to dissemination to consumers, PA-AF is limited in scope. PA-AF specifies neither how to create 
input content nor any agreement on how the content should be handled and delivered to the archiving 
process. PA-AF assumes that input content for the archiving process is available in an appropriate digital 
format. PA-AF specifies the format of a digital archive produced by the archival process. It does not 
specify how the archive output by the archival process is disseminated to end-users. 

Note that the archiving policy and agreements are not included in the scope of PA-AF. It is independent 
from any kind of compression scheme or any kind of metadata format. PA-AF provides a mechanism 
for identifying the pre-processing tools applied to the archived content files. Any kind of compression 
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tool or encryption tool can be specified as an external pre-processing tool. It supports a metadata format 
to describe the necessary information to reverse the pre-processing processes applied to digital files 
prior to archiving them in a PA-AF file. 

In addition, though PA-AF optionally provides a predefined minimum set of descriptive metadata for its 
archived contents, any kind of application-specific meta-information can be stored in the PA-AF package 
as a content file or files if the archive's policy or agreements require it. For this purpose, PA-AF provides 
a mechanism for linking that meta-information to the archived content file. 

In the second edition, the maximum number of files that can be packed in a PA-AF file is extended to 
more than 65535. The latest reference software and conformance bitstreams are also included. 

ISO/IEC 23000-7:2008 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 7: 
Open access application format 

ISO/IEC 23000-7 specifies a container format, which can contain any type of content and can also tran-
sport additional metadata. This packaging mechanism offers the possibility to enrich the content with 
human and machine-readable metadata and is not limited to a specific content type. Unlike other Appli-
cation formats, the Open access application format is not a multimedia-based format. 

ISO/IEC 23000-8:2008 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 8: 
Portable video application format 

ISO/IEC 23000-8 specifies a file format designed for mid-resolution “DVD-style” video applications. The 
file format provides the overall structure for storing video contents, images, metadata, and user interface 
in a single file. 

ISO/IEC 23000-9:2008 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 9: 
Digital Multimedia Broadcasting application format 

ISO/IEC 23000-9 specifies a file format for both T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) 
and S-DMB (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) contents and services. It integrates the existing 
DMB (Digital Multimedia Broadcasting) contents with appropriate additional information to facilitate stor-
age, interchange, management, editing, and presentation of the contents in protected, governed, and 
interoperable ways. It is applicable both to storage and playback of DMB contents and to acquisition 
and consumption through communication networks and removable storages. Application examples in-
clude but are not limited to 

– scheduled storage and time-shifted playback of DMB contents, 

– file casting through DMB data channel, 

– IP media service such as DMB content portal, 

– rightful interchange of DMB contents between terminals, and 

– user editing or creation from DMB contents. 

ISO/IEC 23000-10:2012 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 10: 
Surveillance application format 
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ISO/IEC 23000-10 specifies a file format designed to store data in and exchange data between surveill-
ance systems. The file format provides an overall structure for media content and associated metadata. 
Media data coverage includes image, video and audio data. Specific features to support application of 
the format in surveillance systems include dedicated time information in a separate track as well as 
segmentation and segment linking provisions for media data. 

ISO/IEC 23000-11:2009 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 11: 
Stereoscopic video application format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23000-11 specifies a file format which is capable of storage, interchange, management, editing, 
and presentation of stereoscopic video contents based on the ISO base media file format. It specifies: 

– the file type brand for stereoscopic video contents; 

– four stereoscopic video contents composition types, which are widely used and suitable for the 3D 
mobile display; 

– the file structure, which is capable of storage with a single video track or two video tracks for stereo-
scopic contents; 

– the stereoscopic video media information, which includes the visual type information of signaling 
stereoscopic content composition types, and the stereo_mono_change information for the identification 
of each fragment in stereo-monoscopic mixed contents; 

– the stereoscopic camera and display information, which provides camera, display and visual safety 
information for stereoscopic contents; 

– the track reference type, which tells the track of indicating primary and secondary view sequences 
in case of using two video tracks for stereoscopic contents; 

– the item location, which provides a location of stereoscopic fragments in stereoscopic video conten-
ts. 

ISO/IEC 23000-11 provides the overall structure for storing pure stereoscopic video contents and also 
stereo-monoscopic mixed contents with the stereoscopic-related information in mobile environments. 

ISO/IEC 23000-12:2010 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 12: 
Interactive music application format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23000-12 specifies a file format designed for interactive music services. It integrates the multip-
le audio tracks with appropriate additional information for enabling users to experience various preset 
mixes and to make their own mixes complying with interactivity rules imposed by the producer. It specifi-
es a file type brand regarding relevant application area, and a file structure, which is capable of storage 
with multiple audio tracks together with: 

– group information on hierarchical structure of audio tracks; 

– preset which is predefined mixing information on multiple audio tracks; 

– rule which introduces specific data related to user's interaction; 
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– timed text, image and metadata. 

ISO/IEC 23000-13:2017 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) — Part 13: 
Augmented reality application format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23000-13 specifies: 

– Scene description elements for representing AR content. 

– Mechanisms to connect to local and remote sensors and actuators. 

– Mechanisms to integrated compressed media; image, audio, video, graphics. 

– Mechanisms to connect to remote resources such as maps and compressed media. 

ISO/IEC 23000-15:2016 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 15: 
Multimedia preservation application format 

ISO/IEC 23000-15 specifies the standard representation of MPDI (Multimedia Preservation Description 
Information) generated and used by an organization in the process of preserving a multimedia asset for 
the purpose of facilitating the exchange of multimedia content between archives or other stakeholders, 
as well as subsequent preservation and use. For example, other stakeholders could be publishers, 
broadcasters, service providers. 

ISO/IEC 23000-16:2018 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 16: 
Publish/Subscribe Application Format 

ISO/IEC 23000-16 specifies four formats that are used by parties communicating using PubSub (Publish 
and Subscribe) communication model for their multimedia communication purposes. The PubSub parti-
es are: Publisher, Subscriber, MSP (Match Service Provider) and Consumer. The formats employed are 
RI (Resource Information), PI (Publication Information), SI (Subscription Information) and NI (Notificati-
on Information). ISO/IEC 23000-16 specifies RI, PI, SI, and NI in such a way that typical multimedia 
communication requirements can be supported. For example, the Publisher can 

– describe the Resource for consumption purposes, 

– define the contract that will bind the Publisher and a Consumer, 

– request a device to report use of the Resource, 

– describe the Resource for distribution purposes, 

– define the contract that will bind the Publisher and a MSP of a match involving the Publication, and 

– request the MSP to notify or not to notify a list of users. 

For example, the Subscriber can 

– query the Resource, 

– define the contract that will bind the Subscriber and a MSP, and 
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– request the MSP to notify or not to notify a list of users of a match involving the Subscription. 

ISO/IEC 23000-16 does not specify the protocols used to carry these payloads. 

ISO/IEC 23000-17:2018 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 17: 
Multiple sensorial media application format 

Along with the sensation associated with the 3D film industry, the development of MulSeMedia (Multiple 
Sensorial Media), or 4D media, has received much attention from the public. 4D movies generally add 
sensory effects to 3D and, or IMAX movies, allowing audiences to immerse themselves more deeply in 
the movie viewing experience. Along with the two human senses of sight and hearing, sensory effects 
such as wind, vibration, scent and others can stimulate other senses, such as the tactile and olfaction 
senses. 

ISO/IEC 23000-17 specifies MSMAF (Multiple Sensorial Media Application Format); a file format which 
is capable of storage, interchange, management, editing and presentation of multiple sensorial media 
contents based on the ISO base media file format. The file format provides the overall structure for 
storing multiple sensorial media contents. It specifies core structures of multiple sensorial media applica-
tion format being organized by the combination of related information for multiple sensorial media appli-
cations. Services using the MSMAF can be realized in two ways: offline and online. The offline services 
include DVDs and movie plays in theatres, whereas the online services include streaming services on 
IP-TV or broadcasting with MPEG-2 transport streams. 

ISO/IEC 23000-18:2018 Information technology — Multimedia application formats (MPEG-A) — Part 
18: Media linking application format 

ISO/IEC 23000-18 specifies a data structure called "bridget". A bridget is a link between a "source" 
content and a "destination" content. The bridget contains information on the source content and on the 
destination content, on the link between the two and on how the information contained in the bridget is 
to be presented to users consuming the source content in order to enable them to make considerate 
decisions about whether to consume the destination content. 

ISO/IEC 23000-19:2020 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 19: 
Common media application format (CMAF) for segmented media 

ISO/IEC 23000-19 specifies CMAF, which contains segmented media objects optimized for streaming 
delivery and decoding on end user devices in adaptive multimedia presentations. 

– It specifies a track format derived from the ISO base media file format, then derives addressable 
media objects from CMAF tracks that can be used for storage and delivery. 

– It specifies sets of tracks that share encoding and packaging constraints that enable the selection 
of multiple tracks to form a multimedia presentation and allow seamless switching of alternative 
encodings of the same content at different, for example, bit rates, frame rates, resolution. 

– It specifies a hypothetical application model that determines how tracks in a CMAF presentation are 
intended to be combined and synchronized to form a multimedia presentation. The model abstracts 
delivery to allow any delivery method. The hypothetical application model assumes a manifest and 
player, but CMAF does not specify a manifest, player, or delivery protocol, with the intent that any 
that support the hypothetical application model can be used. 
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– It specifies media profiles and brands that constrain media encoding and packaging of CMAF tracks 
to enable seamless adaptive switching of tracks and allow devices to identify compatible content by 
its brand. 

– It specifies presentation profiles that conditionally require sets of CMAF tracks conforming to specifi-
ed media profiles and allow content creators and devices to identify compatible multimedia presenta-
tions. 

– It enables extensibility by specifying how new media profiles and presentation profiles can be specifi-
ed and identified and includes guidelines for those specifications. 

ISO/IEC 23000-21:2019 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 21: 
Visual identity management application format 

ISO/IEC 23000-21 specifies the standard representation of the set of signaling and data used in the 
process of preserving privacy for storage sharing image and video. 

ISO/IEC 23000-22:2019 Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 22: 
Multi-image application format (MIAF) 

ISO/IEC 23000-22 specifies MIAF, which contains coded images, groups and sequences of images 
along with their metadata and the information about their relations to each other, all embedded in HEIF 
(High Efficiency Image File) format. It builds on the HEIF (ISO/IEC 23008-12) and defines: 

– a set of additional constraints on HEIF, to simplify its file format options; 

– specific alpha plane formats; 

– a set of specific profiles and levels for the supported coding formats; 

– a set of specific metadata formats; 

– a set of brands, including application brands indicating conformance with specific profiles; 

– a set of rules for extending MIAF format to support additional coding formats, profiles, levels and 
metadata. 

ISO/IEC 23000-22 also defines the normative behavior for a MIAF reader and MIAF renderer. The MIAF 
specification is intentionally written to be extensible, and to allow for forward compatibility. The format is 
also permissive of the presence of other data, such as coding formats, metadata, and derived images. 

MPEG-B 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/225 

                                                
225  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23001-1:2006 Information technology — MPEG systems technologies — Part 1: Binary MPEG 
format for XML 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23001-1 provides a standardized set of generic technologies for encoding XML documents. It 
addresses a broad spectrum of applications and requirements by providing generic methods for trans-
mitting and compressing XML documents. It provides rules for the preparation of XML documents for 
efficient transport and storage, and enables the development of ISO/IEC 23001-1 terminals to receive, 
decode and assemble possibly partitioned and compressed XML documents. The binary MPEG format 
for XML relies on schema knowledge between encoder and decoder in order to reach high compression 
efficiency, while providing fragmentation mechanisms for ensuring transmission and processing flexibili-
ty. ISO/IEC 23001-1 also defines means to compile and transmit schema knowledge information to 
enable the decoding of compressed XML documents without a priori schema knowledge at the receiving 
terminal. The binary MPEG format for XML is described in four main sections. 

– System Architecture: presents the architecture of an ISO/IEC 23001-1-compliant terminal and gene-
ral characteristics of an ISO/IEC 23001-1 decoder, such as decoder behavior. 

– Binary Format: specifies binary syntax and associated semantics of the structural elements. In parti-
cular, this section describes the structure of a binary access unit. 

– Binary Fragment Update Payload: specifies binary syntax and associated semantics of the payload 
content. In particular, this section describes the decoding process of complex Type content using 
finite state automaton decoders. 

– Advanced Optimized Decoders: describes the mechanisms for decoding simple types of an XML 
document using advanced optimized decoders. 

The binary format for XML described in ISO/IEC 23000-1 can be used for encoding descriptions in 
MPEG-7 (ISO/IEC 15938-1) and MPEG-21 (ISO/IEC 21000-16). 

ISO/IEC 23001-2:2008 Information technology — MPEG systems technologies — Part 2: Fragment 
request units 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23001-2 specifies the Fragment Request Unit technology. It comprises a syntax and semantics 
for expressing a request for fragments of XML. It also specifies how such requests can be used in XML 
based systems such as ISO/IEC 15938-1 and ISO/IEC 23001-1. The technology can be used in resour-
ce constrained environments so that only the fragments of XML of interest at a given time need be 
transmitted to a requesting peer from a responding peer. It can also be used for node-by-node navigation 
of a remote XML document. 

ISO/IEC 23001-3:2008 Information technology — MPEG systems technologies — Part 3: XML IPMP 
messages 

ISO/IEC 23001-3 specifies XML IPMP (Intellectual Property Management and Protection) messages 
which are a simple and natural extension of the IPMP Information Descriptors defined in ISO/IEC 21000-
4. They allow dispatching of the IPMP information related to a protected content element retrieved from 
the associated digital item to the modules in charge of performing the IPMP operations required to acc-
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ess the protected content element. Furthermore, the XML IPMP Messages provide a standard API all-
owing the exchange of IPMP information between the modules, for example, decryption keys, authenti-
cation information, licenses. The modules – the IPMP Tools – are in charge of providing access to the 
protected content elements, for example, audio and, or visual resources. 

The API specified by ISO/IEC 23001-3 is based on a set of XML messages defining the format of the 
information exchanged between the various components on a device, or between two devices. Most of 
the IPMP Messages defined in ISO/IEC 23001-3 are a translation of the messages originally defined in 
ISO/IEC 13818-11 and ISO/IEC 14496-13 from the binary representation into an XML representation. 
A number of these XML messages have been adapted in order to harmonize ISO/IEC 13818-11 and 
ISO/IEC 14496-13 in the MPEG-21 Multimedia Framework and with ISO/IEC 21000-4 specifically. Addi-
tionally, a number of new XML messages have been defined to support extended IPMP requirements 
such as the separation between the IPMP algorithms and the logic enabling them to communicate with 
the other components in a device. 

ISO/IEC 23001-4:2017 Information technology — MPEG systems technologies — Part 4: Codec 
configuration representation 

ISO/IEC 23001-4 defines the methods and general principles capable of describing codec configurations 
in the RVC (Reconfigurable Video Coding) framework. It primarily addresses reconfigurable video as-
pects and will only focus on the description of representation for video codec configurations within the 
RVC framework. Within the scope of the RVC framework, two languages are specified normatively. 

– FNL (Functional unit Network Language) is a language that describes the FND (Functional unit 
Network description), also known as "network of FUs" (Functional Unit). 

– RVC-BSDL (Bitstream Syntax Description Language) is a pertinent subset of BSDL defined in ISO/
IEC 23001-5. This RVC-BSDL also includes possibilities for further extensions, which are necessary 
to provide complete description of video bitstreams. 

ISO/IEC 23001-5:2008 Information technology — MPEG systems technologies — Part 5: Bitstream 
Syntax Description Language (BSDL) 

ISO/IEC 23001-5 specifies BSDL, a language based on W3C XML Schema to describe the structure of 
a bitstream with an XML document, named BSD (BS Description). BSDL provides a normative grammar 
to describe in XML the high-level syntax of a bitstream; the resulting XML document is a BSD. This 
description is not meant to replace the original binary format, but acts as an additional layer, similar to 
metadata. In most cases, it will not describe the bitstream on a bit-per-bit basis, but rather address its 
high-level structure, for example, how the bitstream is organized in layers or packets of data. Further-
more, the BSD is itself scalable, which means it may describe the bitstream at different syntactic layers, 
for example, finer or coarser levels of detail, depending on the application. 

BSDL was initially developed in the context of Digital Item Adaptation (ISO/IEC 21000-7) as a generic 
tool for adapting scalable multimedia content. However, its use is not restricted to adaptation and may 
be relevant for any application parsing a bitstream. This is why ISO/IEC 23001-5 extracts the BSDL 
specification from ISO/IEC 21000-7 to make it available to other contexts. 

ISO/IEC 23001-7:2016 Information technology — MPEG systems technologies — Part 7: Common 
encryption in ISO base media file format files 
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ISO/IEC 23001-7 specifies common encryption formats for use in file formats based on ISO/IEC 14496-
12. File, track, and track fragment metadata is specified to enable multiple digital rights and key mana-
gement systems to access the same common encrypted file or stream. ISO/IEC 23001-7 does not define 
a system for DRM (Digital Rights Management). 

The AES-128 symmetric block cipher is incorporated by reference to encrypt elementary stream data 
contained in media samples. Both AES CTR (CounTeR mode) and CBC (Cipher Block Chaining) are 
specified in separate protection schemes. Partial encryption using a pattern of encrypted and clear blo-
cks is also specified in separate protection schemes. The identification of encryption keys, Initialization 
Vector storage and processing is specified for each scheme. 

Subsample encryption is specified for NAL (Network Abstraction Layer) structured video to enable 
normal processing and editing of video elementary streams prior to decryption, for example, AVC and 
HEVC. An XML representation is specified for important common encryption information so that it can 
be included in XML files as standard elements and attributes to enable interoperable license and key 
management prior to media file download. 

ISO/IEC 23001-9:2016 Information technology — MPEG systems technologies — Part 9: Common 
encryption of MPEG-2 transport streams 

ISO/IEC 23001-9 specifies a common media encryption format for use in MPEG-2 transport streams. 
This encryption format is intended to be used in an interoperable way with media encrypted using the 
format described by ISO/IEC 23001-7. ISO/IEC 23001-9 allows conversion between encrypted MPEG-
2 transport streams and encrypted ISO base media file format files without re-encryption. 

ISO/IEC 23001-10:2020 Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of 
timed metadata metrics of media in ISO base media file format 

ISO/IEC 23001-10 defines a storage format for timed metadata. The timed metadata can be associated 
with other tracks in the ISO base media file format. Timed metadata such as quality and power consump-
tion information and their metrics are defined for carriage in files based on the ISO base media file format 
(ISO/IEC 14496-12). The timed metadata can be used for multiple purposes including supporting dyna-
mic adaptive streaming. 

ISO/IEC 23001-11:2019 Information technology — MPEG systems technologies — Part 11: Energy-
efficient media consumption (green metadata) 

ISO/IEC 23001-11 specifies metadata for energy-efficient decoding, encoding, presentation and selec-
tion of media. The metadata for energy-efficient decoding specifies two sets of information: CM (Comp-
lexity Metrics) metadata and DOR-Req (Decoding Operation Reduction Request) metadata. A decoder 
uses CM metadata to vary operating frequency and thus reduce decoder power consumption. In a point-
to-point video conferencing application, the remote encoder uses the DOR-Req metadata to modify the 
decoding complexity of the bitstream and thus reduce local decoder power consumption. 

– The metadata for energy-efficient encoding specifies a quality metric that is used by a decoder to 
reduce the quality loss from low-power encoding 

– The metadata for energy-efficient presentation specifies RGB-component statistics and quality lev-
els. A presentation subsystem uses this metadata to reduce power by adjusting display parameters, 
based on the statistics, to provide a desired quality level from those provided in the metadata. 
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– The metadata for energy-efficient media selection specifies DOR (Decoder Operation Reduction) 
ratios, RGB-component statistics and quality levels. The client in an adaptive streaming session 
uses this metadata to determine decoder and display power-saving characteristics of available video 
representations and to select the representation with the optimal quality for a given power-saving. 

ISO/IEC 23001-12:2018 Information technology — MPEG systems technologies — Part 12: Sample 
variants 

ISO/IEC 23001-12 defines sample variants and their carriage in the ISO base media file format (ISO/IEC 
14496-12) and MPEG-2 transport stream (ISO/IEC 13818-1). 

ISO/IEC 23001-13:2019 Information technology — MPEG systems technologies — Part 13: Media 
orchestration 

ISO/IEC 23001-13 specifies an architecture for media orchestration, as well as associated messaging 
and control, timed metadata, the carriage of that timed metadata, and orchestration data. 

ISO/IEC 23001-14:2019 Information technology — MPEG systems technologies — Part 14: Partial file 
format 

ISO/IEC 23001-14 specifies the partial file format, which is a generic format for describing file partially 
received over lossy communication channels. This format contains the correctly received data, missing 
block identification, and repair information such as location of the file or high-level original indexing 
information. This format can be used with any file formats, and provides additional helper tools for form-
ats deriving from ISO/IEC 14496-12. 

ISO/IEC 23001-15:2019 Information technology — MPEG systems technologies — Part 15: Carriage of 
web resources in ISOBMFF 

ISO/IEC 23001-15 specifies how the format defined in ISO/IEC 14496-12 can be used to store web 
resources, for example, HTML, JavaScript, CSS. It does not define any profiles for web data, only their 
carriage. It defines brands to identify files conforming to ISO/IEC 23001-15. It also specifies hypothetical 
processing for how these files can be consumed by web browsers. It enables the delivery of synchroni-
zed media and web resources as supported by ISO/IEC 14496-12, for example, file download, progress-
ive file download, streaming, broadcast. It also defines how to signal required web capabilities to process 
the files. This is done in a way that web profiles defined by other organizations can be signaled in a 
dedicated box, for example, the MIME Box, similarly to how it is done in ISO/IEC 14496-30. 

MPEG-C 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/226 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23002-1:2006 Information technology — MPEG video technologies — Part 1: Accuracy 
requirements for implementation of integer-output 8x8 inverse discrete cosine transform 

                                                
226  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 754 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

A number of image and video coding related standards include a requirement for decoders to implement 
an integer-output 8x8 IDCT (Inverse Discrete Cosine Transform) for the generation of inverse-trans-
formed sample differences with a nominal range from -2B to (2B)-1 for some integer number of bits B, 
where B is greater than or equal to 8. ISO/IEC 23002-1 specifies conformance requirements for estab-
lishing sufficient accuracy in such an integer-output IDCT implementation. It is intended to be suitable 
for reference to establish partial or complete requirements for IDCT accuracy for conformance to other 
standards that require IDCT use. 

The accuracy requirements specified in the main body of ISO/IEC 23002-1 are essentially the same as 
those previously specified in IEEE 1180-1990, which has since been withdrawn, in Annex A of ITU-T 
Recommendation H.261, and in Annex A of ITU-T Recommendation H.263. These requirements have 
been specified herein to resolve normative references to IEEE 1180-1990 in MPEG standards after its 
withdrawal and to provide improved clarity for the specification of IDCT accuracy requirements. 

An additional requirement on encoded-bitstream intra refresh frequency was also previously specified 
in IEEE 1180-1990, establishing a requirement of bitstream conformance that each macroblock be intra-
coded at least once within each series of 132 times that it is coded in a predicted picture without an 
intervening intra picture. That additional requirement is not specified in ISO/IEC 23002-1, in order to 
confine its scope to the domain of decoder conformance specification. 

Some allowances for modification of the specified accuracy requirements are made in ISO/IEC 23002-
1. Additional accuracy requirements that may be invoked by a referencing specification are specified in 
Annexes A and B. 

ISO/IEC 23002-2:2008 Information technology — MPEG video technologies — Part 2: Fixed-point 8x8 
inverse discrete cosine transform and discrete cosine transform 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23002-2 specifies a particular implementation of an integer-output 8x8 IDCT (Inverse Discrete 
Cosine Transform) that fully conforms to the accuracy requirements specified in ISO/IEC 23002-1 and 
additionally meets or exceeds all accuracy requirements specified for IDCT precision in a number of 
international video coding standards. It additionally provides a non-normative specification of an integer-
output 8x8 forward DCT based on the same factorization structure. 

ISO/IEC 23002-3:2007 Information technology — MPEG video technologies — Part 3: Representation 
of auxiliary video and supplemental information 

ISO/IEC 23002-3 defines auxiliary video streams as data coded as video sequences and supplementing 
a primary video sequence. Depth maps and parallax maps are the first specified types of auxiliary video 
streams, relating to stereoscopic-view video content. In this context, ISO/IEC 23002-3 specifies syntax 
and semantics for conveying information describing the interpretation of auxiliary video streams. 

Syntax for such information is specified in ISO/IEC 23002-3 as a stream of data referred to as a SI 
(Supplemental Information) message stream. Provisions for extensibility have been included, so that 
additional types of data can be defined in future extensions of the current SI message stream syntax by 
ISO/IEC. 

An SI message stream can contain several concatenated SI messages, hence conveying various types 
of information. AVSI (Auxiliary Video SI) is the only currently-defined type of SI, other than reserved SI 
message types that are reserved for future specification by ISO/IEC and are to be ignored by decoders 
if present. An AVSI message characterizes the interpretation of an auxiliary video sequence that accom-
panies a primary video sequence. For example, an AVSI can indicate that the auxiliary video represents 
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depth map information, and can provide parameters for the proper interpretation of the auxiliary video 
as such depth information. The means for identifying the primary video stream and the auxiliary video 
stream to which these messages pertain is a system-level issue that is outside the scope of ISO/IEC 
23002-3. 

Although the AVSI is the only type of SI that is currently specified in ISO/IEC 23002-3, the SI message 
format has been defined in a generic fashion so that it can potentially be used for purposes other than 
aiding in the interpretation of auxiliary video sequences. Any kind of data could potentially be carried in 
the SI message format. 

ISO/IEC 23002-4:2018 Information technology — MPEG video technologies — Part 4: Video tool 
library 

ISO/IEC 23002-4 defines the description of the MPEG VTL (Video Tool Library) based on the decoder 
description specified in ISO/IEC 23001-4. VTL defines the specification of FUs (Functional Unit), which 
are sufficient to build complete decoding solutions according to the coding standards: 

– ISO/IEC 14496-2 (MPEG-4 Simple Profile) 

– ISO/IEC 14496-10 (MPEG-4 AVC Constrained Baseline Profile and Progressive High Profile) 

– ISO/IEC 14496-16 (MPEG-4 SC3DMC) 

– ISO/IEC 23008-2 (HEVC Main Profile) 

The objective of ISO/IEC 23001-4 is to define the general framework principles, and ISO/IEC 23002-4 
defines the MPEG VTL that includes relevant tools or FUs from the existing MPEG coding standards. 
ISO/IEC 23002-4 compliant implementations can be designed using any software or hardware language 
and components. The reference software for the textual specification of FUs is written in RVC-CAL 
(Reconfigurable Video Coding Cal Actor Language) of which a formal syntax is provided in ISO/IEC 
23001-4. 

ISO/IEC 23002-5:2017 Information technology — MPEG video technologies — Part 5: Reconfigurable 
media coding conformance and reference software 

ISO/IEC 23002-5 describes 

– what is meant by conformance of what is specified in ISO/IEC 23002-4, 

– the structure of the reference software related to what is specified in ISO/IEC 23002-4. 

The current reference software in ISO/IEC 23002-5 for profiles in ISO/IEC 23002-4: 

– ISO/IEC 14496-2 Simple Profile 

– ISO/IEC 14496-10 Constrained Baseline Profile 

– ISO/IEC 1449610 Progressive High Profile 

– ISO/IEC 1449616 SC3DMC 

– ISO/IEC 23008-2 Main Profile 
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NOTE The reference software supports the decoding of bitstreams that conform to the Main Profile of 
ISO/IEC 23008-2, but does not support display-related features indicated in supplemental enhancement 
information; the support for which is a display capability that is outside the scope of ISO/IEC 23008-2. 

ISO/IEC TR 23002-6:2017 Information technology — MPEG video technologies — Part 6: Tools for 
reconfigurable media coding implementations 

ISO/IEC TR 23002-6 provides a description of a set of tools that are intended to be helpful for developing 
reconfigurable media coding implementations based on ISO/IEC 23001-4, ISO/IEC 23002-4, -5. 

ISO/IEC 23002-7:2021 Information technology — MPEG video technologies — Part 7: Versatile 
supplemental enhancement information messages for coded video bitstreams 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23002-7 specifies the syntax and semantics of VUI (Video Usability Information) parameters 
and SEI (Supplemental Enhancement Information) messages. The VUI parameters and SEI messages 
defined in ISO/IEC 23002-7 are designed to be conveyed within coded video bitstreams in a manner 
specified in a video coding specification or to be conveyed by other means determined by the specifica-
tions for systems that make use of such coded video bitstreams. ISO/IEC 23002-7 is particularly inten-
ded for use with coded video bitstreams as specified by ISO/IEC 23090-3, although it can also be used 
with other types of coded video bitstreams. 

VUI parameters and SEI messages can assist in processes related to decoding, display or other purpo-
ses. However, unless otherwise specified in a referencing specification, the interpretation and use of the 
VUI parameters and SEI messages specified in ISO/IEC 23002-7 is not a required functionality of a 
video decoder or receiving video system. Although semantics are specified for the VUI parameters and 
SEI messages, decoders and receiving video systems can simply ignore the content of the VUI para-
meters and SEI messages or can use them in a manner that somewhat differs from what is specified in 
ISO/IEC 23002-7. 

ISO/IEC TR 23002-8:2021 Information technology — MPEG video technologies — Part 8: Working 
practices using objective metrics for evaluation of video coding efficiency experiments 

ISO/IEC TR 23002-8 provides general information about coding efficiency measurement practices for 
video coding. It does not provide recommendations for evaluating video quality; it describes the practices 
that have recently been followed for coding efficiency experiments conducted during work to develop 
video coding standards. 

MPEG-CICP 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/227 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23091-1:2018 Information technology — Coding-independent code points — Part 1: Systems 

                                                
227  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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The ISO/IEC 23091 series defines various systems code points and fields that establish properties of a 
multimedia stream that are independent of the compression encoding and bit rate. These properties 
could describe the appropriate interpretation of decoded multimedia data or could, similarly, describe 
the characteristics of such signals before the signal is compressed by an encoder that is suitable for 
compressing such an input signal. 

NOTE ISO/IEC 23091-1 specifies a URN format applicable to code points from any part of the ISO/IEC 
23091 series, and could be revised in future to contain code points specific to multimedia systems, in 
contrast to video and audio. 

ISO/IEC 23091-2:2019 Information technology — Coding-independent code points — Part 2: Video 

ISO/IEC 23091-2 defines various code points and fields that establish properties of a video, or still ima-
ge, representation and are independent of the compression encoding and bit rate. These properties 
could describe the appropriate interpretation of decoded data or could, similarly, describe the characteri-
stics of such a signal before the signal is compressed by an encoder that is suitable for compressing 
such an input signal. 

ISO/IEC 23091-3:2018 Information technology — Coding-independent code points — Part 3: Audio 

ISO/IEC 23091-3 defines various code points and fields that establish properties of an audio stream that 
are independent of the compression encoding and bit rate. These properties could describe the appropri-
ate interpretation of decoded audio data or could, similarly, describe the characteristics of such signals 
before the signal is compressed by an encoder that is suitable for compressing such an input signal. 

ISO/IEC TR 23091-4:2021 Information technology — Coding-independent code points — Part 4: 
Usage of video signal type code points 

ISO/IEC TR 23091-4 describes common industry representation practices for the usage of video signal 
type code points, as these properties are conveyed across video content production and distribution 
carriage systems. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation H.273 (12/16) Coding-independent code points for video signal type 
identification 

ITU-T T.273 är ekvivalent med ISO/IEC 23091-2. 

MPEG-D 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/228 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23003-1:2007 Information technology — MPEG audio technologies — Part 1: MPEG Surround 

                                                
228  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23003-1 is efficient technology for multi-channel audio compression. Rather than performing a 
discrete coding of the individual audio input channels, MPEG Surround captures the spatial image of a 
multi-channel audio signal into a compact set of parameters that are used to synthesize a high quality 
multi-channel representation from a transmitted down-mix signal. It extends traditional techniques for 
coding of two or more channels in a way that provides several significant advantages in terms of comp-
ression efficiency and user benefits. Firstly, it allows the transmission of multi-channel audio at bitrates, 
which so far have been used for the transmission of monophonic audio. Secondly, by its underlying 
structure, the multi-channel audio signal is transmitted in a backward compatible way, that is, the tech-
nology can be used to upgrade existing distribution infrastructures for stereo or mono audio content 
towards the delivery of multi-channel audio while retaining full compatibility with existing receivers, for 
example, radio channels, Internet streaming, music downloads. The MPEG Surround Key features: 

– Agnostic to the underlying compression scheme. MPEG Surround is flexible to extend virtually any 
audio compression scheme including PCM, towards multi-channel. 

– High quality binaural, virtual surround, representation on stereo headphones. Additionally, the bin-
aural processing can be enabled in the MPEG Surround encoder, supporting virtual surround on 
legacy stereo playback devices. 

– The MPEG Surround generated stereo down-mix can be rendered compatible to legacy matrix sur-
round systems. In addition, MPEG Surround offers an "Enhanced Matrix Mode" which achieves a 
higher quality than competing surround sound technologies. 

– A low power decoding variant for the typical MPEG Surround decoding operation modes. 

– Next to typical stereo to 5.1 channel operation, MPEG Surround is scalable to its number of input 
and output channels. Furthermore, upon decoding, the channel configuration can be matched to the 
reproduction capabilities. 

– The bit rate overhead for MPEG Surround is flexible, allowing scalability from low bitrate applications 
such as Internet radio to high quality applications such as digital TV broadcasting. 

ISO/IEC 23003-2:2018 Information technology — MPEG audio technologies — Part 2: Spatial Audio 
Object Coding (SAOC) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23003-2 specifies the reference model of SAOC (Spatial Audio Object Coding) technology that 
is capable of recreating, modifying and rendering a number of audio objects based on a smaller number 
of transmitted channels and additional parametric data. 

ISO/IEC 23003-3:2020 Information technology — MPEG audio technologies — Part 3: Unified speech 
and audio coding 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23003-3 specifies a unified speech and audio codec which is capable of coding signals having 
an arbitrary mix of speech and audio content. The codec has a performance comparable to, or better 
than, the best known coding technology that might be tailored specifically to coding of either speech or 
general audio content. The codec supports single and multi-channel coding at high bitrates and provides 
perceptually transparent quality. At the same time, it enables very efficient coding at very low bitrates 
while retaining the full audio bandwidth. 
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ISO/IEC 23003-3 incorporates several perceptually-based compression techniques developed in prev-
ious MPEG standards: perceptually shaped quantization noise, parametric coding of the upper spectrum 
region and parametric coding of the stereo sound stage. However, it combines these well-known percep-
tual techniques with a source coding technique: a model of sound production, specifically that of human 
speech. 

ISO/IEC 23003-4:2020 Information technology — MPEG audio technologies — Part 4: Dynamic Range 
Control 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23003-4 specifies technology for loudness and dynamic range control. It is applicable to most 
MPEG audio technologies. It offers flexible solutions to efficiently support the widespread demand for 
technologies such as loudness normalization and dynamic range compression for various playback 
scenarios. 

ISO/IEC 23003-5:2020 Information technology — MPEG audio technologies — Part 5: Uncompressed 
audio in MPEG-4 file format 

ISO/IEC 23003-5 defines how uncompressed audio is carried in files in the family of standards based 
on the ISO base media file format. This includes mono, stereo and multi-channel audio in LPCM (Linear 
Pulse Code Modulation) format with various word lengths and sampling rates, and also floating point 
format. Such representations also occur in other container formats, such as RIFF WAV or AIFF. 

MPEG-DASH 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/229 

 https://www.mpegla.com/programs/dash/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23009-1:2019 Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — 
Part 1: Media presentation description and segment formats 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23009-1 primarily specifies formats for the Media Presentation Description and Segments for 
dynamic adaptive streaming delivery of MPEG media over HTTP. It is applicable to streaming services 
over the Internet. 

ISO/IEC 23009-2:2020 Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — 
Part 2: Conformance and reference software 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23009-2 specifies the conformance and reference software implementing the test vectors com-
prising media presentation descriptions, segments and combinations thereof in ISO/IEC 23009-1, and 
the corresponding software modules. 

                                                
229  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
https://www.mpegla.com/programs/dash/
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ISO/IEC TR 23009-3:2015 Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) 
— Part 3: Implementation guidelines 

ISO/IEC TR 23009-3 provides technical guidelines for implementing and deploying systems based on 
ISO/IEC 23009-1. 

ISO/IEC 23009-4:2018 Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — 
Part 4: Segment encryption and authentication 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23009-4: 

– Format-independent segment encryption and signaling mechanisms for use with any media segme-
nt format used in ISO/IEC 23009-1. 

– Mechanisms to ensure segment integrity and authenticity for use with any segment used in ISO/IEC 
23009-1. 

ISO/IEC 23009-5:2017 Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — 
Part 5: Server and network assisted DASH (SAND) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23009-5 defines: 

– the functional SAND architecture which identifies the SAND network elements and the nature of 
SAND messages exchanged among them; 

– the semantics of SAND messages exchanged between the network elements present in the SAND 
architecture; 

– an encoding scheme for the SAND messages; 

– the SAND message delivery protocol. 

ISO/IEC 23009-6:2017 Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — 
Part 6: DASH with server push and WebSockets 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23009-6 specifies carriage of MPEG-DASH media presentations over full duplex HTTP-compa-
tible protocols, particularly HTTP/2 and WebSocket. This carriage takes advantage of the features these 
protocols support over HTTP/1.1 to improve delivery performance, while still maintaining backwards 
compatibility, particularly for the delivery of low latency live video. 

MPEG-E 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/230 

                                                
230  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23004-1:2007 Information technology — Multimedia Middleware — Part 1: Architecture 

ISO/IEC 23004-1 specifies the architecture of the MPEG M3W (Multimedia Middleware) technology. 
Multimedia Middleware allows application software to execute multimedia functions with a minimum 
knowledge of the inner workings of the multimedia middleware as well as to support a structured way of 
updating, upgrading and, or extending the multimedia middleware. The architecture is made up of M3W 
API, Support API, Realization technology. The M3W API consists of 

– multimedia API (ISO/IEC 23004-2), 

– interfaces for audio broadcast decoding, processing and rendering, 

– interfaces for video broadcast decoding, processing and rendering, 

– IPMP (Intellectual Property Management and Protection) interfaces, and 

– governance interfaces. 

Support API (ISO/IEC 23004-3, -4, -5, -6, -7) consists of instantiation of services, that is, Runtime Envir-
onment and Service Manager, and interfaces for 

– interaction with remote services, that is, REMI (Remote Method Invocator) -P and -R, 

– Resource Management, 

– Component Download, 

– Fault Management, and 

– Integrity Management. 

Realization technology (ISO/IEC 23004-3) consists of 

– Unit of Trading, 

– Unit of Loading, 

– Unit of Instantiation, and 

– the standard interfaces for navigation between interfaces, binding, and access to public attributes. 

ISO/IEC 23004-2:2007 Information technology — Multimedia Middleware — Part 2: Multimedia 
application programming interface (API) 

ISO/IEC 23004-2 specifies the multimedia API of the MPEG M3W (Multimedia Middleware) technology. 
This Multimedia API provides a flexible interoperable set of media functions suitable for use in multiple 
products with different capabilities and in multiple application domains. ISO/IEC 23004-2:2007 specifies 
interfaces for 

– audio broadcast decoding, processing and rendering, 
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– video broadcast decoding, processing and rendering, 

– IPMP, and 

– governance. 

These interfaces provide a uniform view to the multimedia functionality offered by M3W platforms, but 
are flexible enough to allow different M3W platform vendors to distinguish themselves. 

ISO/IEC 23004-3:2007 Information technology — Multimedia Middleware — Part 3: Component model 

ISO/IEC 23004-3 specifies the component model which is the realization technology of the MPEG Multi-
media Middleware. In addition, the interfaces of the support application programming interface needed 
for instantiation and interaction with components and services are specified. It specifies: 

– component model, that is, what constitutes a component; 

– Unit of Trading, that is, a M3W component; 

– Unit of Loading, that is, an executable component; 

– Unit of Instantiation, that is, a Service; 

– standard interfaces for navigation between interfaces (rcIUnknown, rcIServiceGeneric), binding (rcISer
viceGeneric), and access to public attributes (rcIServiceGeneric). 

ISO/IEC 23004-4:2007 Information technology — Multimedia Middleware — Part 4: Resource and 
quality management 

ISO/IEC 23004-4 specifies the interfaces of the support application programming interface and the reali-
zation technology used for resource management in MPEG M3W (Multimedia Middleware). Resource 
management is an optional framework for M3W platforms. It specifies: 

– entities and interfaces for resource budget creation, assignment and removal; 

– entity and interfaces for assessing the feasibility and selecting resource configurations, that is, re-
source configuration equals to a set of assigned budgets; 

– interfaces implemented by quality-aware entities, that is, quality-aware entities can provide multiple 
quality levels and know the resource needed to provide each quality level; 

– entity and interfaces for coordination of the "budget-quality level" negotiation, it includes interfaces 
for registration and setting priorities. 

ISO/IEC 23004-5:2008 Information technology — Multimedia Middleware — Part 5: Component 
download 

ISO/IEC 23004-5 specifies the interfaces of the support API and the realization technology used for 
Component Download in MPEG M3W (Multimedia Middleware). Component Download is an optional 
framework for M3W Platforms. The goal of this realization technology is to enable controlled download 
of software components to a device. In this context controlled means that before the actual transfer of 
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the component we are able to assess whether the component actually "fits". ISO/IEC 23004-5 specifies 
five entities. 

– Repository: contains components that can be downloaded. 

– Target: enables receiving components. 

– Locator: responsible for locating all the entities, realization of the roles, that participate in a particular 
download. 

– Decider: assesses the feasibility of a particular download, for example, technical fit, business fit. 

– Initiator: initiates and coordinates the download process. 

These entities together enable through different deployments a large number of component download 
and upload scenarios, varying from point-to-point transfer to broadcast of components. 

ISO/IEC 23004-6:2008 Information technology — Multimedia Middleware — Part 6: Fault management 

ISO/IEC 23004-6 specifies the interfaces of the support API and the realization technology used for 
Fault Management in MPEG M3W (Multimedia Middleware). Fault Management is an optional frame-
work for M3W Platforms. The goal is to have a dependable and reliable system in the context of faults. 
These faults can be introduced due to upgrades and extensions out of control of the device vendor. The 
faults can also exist because it is impossible to test all traces and configurations in the complex software 
systems built nowadays. ISO/IEC 23004-6 specifies 

– an approach of adding fault tolerance mechanism through the use of a Middleman (wrapper), 

– an approach for transparent instantiation of these Middlemen (wrappers), and 

– interfaces for coordination of fault handling between Middlemen (wrappers). 

ISO/IEC 23004-7:2008 Information technology — Multimedia Middleware — Part 7: System integrity 
management 

ISO/IEC 23004-7 specifies the interfaces of the support API and the realization technology used for 
Integrity Management in MPEG M3W (Multimedia Middleware). Integrity Management is an optional 
framework for M3W Platforms. The goal is to have controlled upgrading and extension. Basically this 
means reducing the chance of breaking the system during an upgrade and, or extension and giving the 
ability to restore a consistent configuration when things have gone wrong. ISO/IEC 23004-7 specifies 
three entities and interfaces. 

– Monitoring: Basically an extraction of the model that describes the software and hardware config-
uration of the terminal, that is, a “self model”. 

– Diagnosis: Based on the self model framework, this will need to determine whether there is a fault 
in the configuration. 

– Repair: The faults that have been identified during diagnosis will need to be removed when this is 
possible using the facilities for upgrading and extension offered by M3W. 
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ISO/IEC 23004-8:2009 Information technology — Multimedia Middleware — Part 8: Reference 
software 

ISO/IEC 23004-8 explains the organization of the reference software for ISO/IEC 23004-1-7 (Multimedia 
Middleware). The electronic attachment provides the source code of the actual software. 

MPEG-G 

 https://mpeg-g.org/ 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/231  

 ISO 20428 (Genomic sequences in electronic health records) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23092-1:2019 Information technology — Genomic information representation — Part 1: 
Transport and storage of genomic information 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23092-1 specifies data formats for both transport and storage of genomic information, including 
the conversion process. ISO and IEC draw attention to the fact that it is claimed that compliance with 
ISO/IEC 23092-1 may involve the use of a patent. 

ISO/IEC 23092-2:2019 Information technology — Genomic information representation — Part 2: 
Coding of genomic information 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23092-2 provides specifications for the representation of types of genomic information: 

– unaligned sequencing reads including read identifiers and quality values; 

– aligned sequencing reads including read identifiers and quality values; 

– reference sequences. 

ISO/IEC 23092-3:2020 Information technology — Genomic information representation — Part 3: 
Metadata and application programming interfaces (APIs) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23092-3 specifies information metadata, auxiliary fields, SAM (Sequence Alignment/Map) inter-
operability, protection metadata and programming interfaces of genomic information. It defines: 

– metadata storage and interpretation for the different encapsulation levels as specified in ISO/IEC 
23092-1; 

                                                
231  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://mpeg-g.org/
https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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– protection elements providing confidentiality, integrity and privacy rules at the different encapsula-
tion levels specified in ISO/IEC 23092-1; 

– how to associate auxiliary fields to encoded reads; 

– mechanisms for backward compatibility with existing SAM content, and exportation to this format; 

– interfaces to access genomic information coded in compliance with ISO/IEC 23092-1, -2. 

ISO/IEC 23092-4:2020 Information technology — Genomic information representation — Part 4: 
Reference software 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23092-4 specifies genomic information representation reference software, referred to as GM 
(Genomic Model). This decoding software is provided to assess conformance to the requirements of 
ISO/IEC 23092-1, -2. 

ISO/IEC 23092-5:2020 Information technology — Genomic information representation — Part 5: 
Conformance 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23092-5 specifies a set of test procedures designed to verify whether bitstreams and decoders 
meet requirements specified in ISO/IEC 23092-1, -2. Procedures are described for testing conformity of 
bitstreams and decoders to the requirements that are fully determined in ISO/IEC 23092-1, -2. ISO/IEC 
23092-5 identifies those requirements, associates them to functionality under test and defines how con-
formity with them can be tested. Test bitstreams implemented according to those functionalities are 
provided in electronic form. 

MPEG-H 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/232 

1. ISO/IEC 23008 

ISO/IEC 23008-1:2017 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 1: MPEG media transport (MMT) 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23008-1 specifies MMT (MPEG Media Transport) technologies, which include a single encap-
sulation format, delivery protocols and signaling messages for transport and delivery of multimedia data 
over heterogeneous packet-switched networks for multimedia services. Types of packet-switched net-
works supported by ISO/IEC 23008-1 include bidirectional networks such as IP networks and unidirectio-
nal networks such as digital broadcast networks, which may or may not use the IP. ISO/IEC 23008-1 
specifies technologies in three functional areas of MMT. 

                                                
232  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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– The MPU (Media Processing Unit) format specifies the "mpuf" branded ISO BMFF encapsulating 
both timed and non-timed media contents. The MPU format is a self-contained ISO BMFF structure 
enabling independent consumption of media data, which hides codec-specific details from the deli-
very function. 

– The signaling functional area specifies the formats of signaling messages carrying information for 
managing media content delivery and consumption, for example, specific media locations and deli-
very configuration of media contents. 

– The delivery functional area specifies the payload formats that are independent of media and codec 
types, which allow fragmentation and aggregation of contents encapsulated as specified by ISO/IEC 
23008-1 for delivery using packet-switched oriented transport protocols. The delivery functional area 
also provides an application layer transport protocol that allows for advanced delivery of media 
contents. 

ISO/IEC 23008-2:2020 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 2: High efficiency video coding 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 https://accessadvance.com/ 

 https://www.mpegla.com/programs/hevc/ 

ISO/IEC 23008-2 specifies HEVC (High Efficiency Video Coding). 

ISO/IEC 23008-3:2019 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 3: 3D audio 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23008-3 specifies technology that supports the efficient transmission of immersive audio sig-
nals and flexible rendering for the playback of immersive audio in a wide variety of listening scenarios. 
These include home theatre setups with 3D loudspeaker configurations, 22.2 loudspeaker systems, 
automotive entertainment systems and playback over headphones connected to a tablet or smartphone. 

ISO/IEC 23008-4:2020 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 4: MMT reference software 

ISO/IEC 23008-4 provides the reference software for MMT and its description. 

ISO/IEC 23008-5:2017 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 5: Reference software for high efficiency video coding 

ISO/IEC 23008-5 provides accompanying reference software for ISO/IEC 23008-2 as an electronic 
attachment. The software is an integral part of ISO/IEC 23008-5. The use of this reference software is 
not required for making an implementation of an encoder or decoder in conformance to ISO/IEC 23008-
2. Requirements established in ISO/IEC 23008-2 take precedence over the behavior of the reference 
software. 

ISO/IEC 23008-6:2020 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 6: 3D audio reference software 

ISO/IEC 23008-6 contains simulation software for the MPEG-H 3D audio standard (ISO/IEC 23008-3). 

https://accessadvance.com/
https://www.mpegla.com/programs/hevc/
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ISO/IEC 23008-8:2018 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 8: Conformance specification for HEVC 

ISO/IEC 23008-8 specifies a set of tests and procedures designed to indicate whether encoders or 
decoders meet the normative requirements specified in ISO/IEC 23008-2. 

ISO/IEC 23008-9:2019 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 9: 3D Audio conformance testing 

ISO/IEC 23008-9 specifies conformance criteria for both bitstreams and decoders compliant with the 
MPEG-H 3D audio standard as defined in ISO/IEC 23008-3. This is done to assist implementers and to 
ensure interoperability. 

ISO/IEC 23008-10:2015 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 10: MPEG media transport forward error correction (FEC) codes 

ISO/IEC 23008-10 specifies application level FEC codes which can be used with AL (Application Level) 
-FEC framework of ISO/IEC 23008-1 MPEG Media Transport to provide reliable delivery in IP network 
and non IP network environments that are prone to packet losses. 

ISO/IEC 23008-11:2015 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 11: MPEG media transport composition information 

ISO/IEC 23008-11 specifies MPEG CI (Composition Information), a method describing composition in-
formation of media for delivery of multimedia services over packet-based heterogeneous networks. The 
technologies for composition function specify the method associating content delivered in the format 
defined in ISO/IEC 23008-11 to the presentation and the method representing synchronization between 
timed and non-timed content. For efficient and effective delivery of coded media data over heterogene-
ous packet-based delivery networks, ISO/IEC 23008-11 provides the following elements: 

– logical model to construct content composed of components from various sources, for example, 
content for mash-up applications; 

– structure of data conveying information about the coded media data for processing by the delivery 
layer, for example, packetization and adaptation; 

– packetization method and the structure of the packet to deliver media content over packet-based 
delivery networks supporting hybrid multichannel delivery that is agnostic to the specific type of 
media or coding method; 

– format of signaling messages to manage the presentation and delivery of media content; 

– format of information to be exchanged across layers of the delivery network to facilitate cross layer 
communication. 

ISO/IEC 23008-12:2017 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 12: Image File Format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23008-12 defines an interoperable storage format for a single image, a collection of images, 
and sequences of images that enable the interchange, editing, and display of images, as well as the 
carriage of metadata associated with those images; HEIF (High Efficiency Image File Format). The 
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format defines normative structures used to contain metadata, how to link that metadata to the images, 
and defines how metadata of certain forms is carried. It builds on tools defined in ISO/IEC 14496-12. 
Although it also specifies brands for the storage of images and image sequences conforming to HEVC 
(High Efficiency Video Coding), the storage of HEVC video sequences is out of scope and is handled 
by ISO/IEC 14496-15. 

ISO/IEC TR 23008-13:2020 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 13: MPEG media transport implementation guidelines 

ISO/IEC TR 23008-13 provides guidance for implementing and deploying systems based on ISO/IEC 
23008-1. 

ISO/IEC TR 23008-14:2018 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 14: Conversion and coding practices for HDR/WCG Y'CbCr 
4:2:0 video with PQ transfer characteristics 

ISO/IEC TR 23008-14 provides guidance on the processing of HDR (High Dynamic Range) and WCG 
(Wide Colour Gamut) video content. The purpose is to provide a set of publicly referenceable recom-
mended guidelines for the operation of AVC or HEVC video coding systems adapted for compressing 
HDR and WCG video for consumer distribution applications. ISO/IEC TR 23008-14 includes a descripti-
on of processing steps for converting from 4:4:4 RGB linear light representation video signals into NCL 
(Non-Constant Luminance) Y′CbCr video signals that use the PQ (Perceptual Quantizer) transfer functi-
on defined in SMPTE ST 2084 and ITU-R BT.2100. Although the focus of ISO/IEC TR 23008-14 is 
primarily on 4:2:0 Y′CbCr 10-bit representations, these guidelines are also applicable to other represen-
tations with higher bit depth or other colour formats, such as 4:4:4 Y′CbCr 12-bit video. In addition, it 
provides some high-level recommendations for compressing these signals using either AVC or HEVC 
video coding standards. A description of post-decoding processing steps is also included for converting 
these NCL Y′CbCr signals back to a linear light, 4:4:4 RGB representation. 

ISO/IEC TR 23008-15:2018 Information technology — High efficiency coding and media delivery in 
heterogeneous environments — Part 15: Signaling, backward compatibility and display adaptation 
for HDR/WCG video 

ISO/IEC TR 23008-15 reviews approaches for processing and coding of HDR (High Dynamic Range) 
and WCG (Wide Colour Gamut) video content. The purpose is to provide a set of publicly-referenceable 
methods for the operation of AVC or HEVC video coding systems adapted for compressing HDR and 
WCG video for consumer distribution applications. It complements the material provided in ISO/IEC TR 
23008-14. 

ISO/IEC TR 23008-15 first includes a review of the VUI (Video Usability Information) indicators and SEI 
(Supplemental Enhancement Information) messages applicable for HDR and WCG video. It provides a 
description of processing steps for converting from 4:4:4 RGB linear light representation video signals 
into video signals with ICtCp colour representation and PQ (Perceptual Quantizer) transfer function, or 
with Y′CbCr colour representation and HLG (Hybrid Log-Gamma) transfer function. ICtCp, PQ and HLG 
are defined in ITU-R BT.2100-1. Some high-level approaches are provided for compressing these 
signals using either ISO/IEC 14496-10 or ISO/IEC 23008-2. A description of post-decoding processing 
steps is also included for converting back to a linear light, 4:4:4 RGB representation. 

ISO/IEC TR 23008-15 also addresses the SDR (Standard Dynamic Range) backward compatibility, that 
is, the compatibility with legacy decoding systems that are not able to detect and properly display HDR 
and WCG video content. It describes example implementations of this feature using three different solu-
tions: using HLG as a backward compatible transfer function, using CRI (Colour Rendering Index) and 
TMI (Tone Mapping Information) SEI messages, using dual-layer approach with the Scalable Main 10 
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profile of HEVC and an SDR compatible base layer. Finally, ISO/IEC TR 23008-15 illustrates the usage 
of CRI SEI messages to convey metadata enabling the dynamic range and colour gamut adaptation at 
the display side of the decoded video to the display capabilities. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation H.265 (11/19) High efficiency video coding 

ITU-T H.265 är ekvivalent med ISO/IEC 23008-2. 

ITU-T Recommendation H.265.1 (10/18) Conformance specification for ITU-T H.265 high efficiency 
video coding 

ITU-T H.265.1 är ekvivalent med ISO/IEC 23008-8. 

ITU-T Recommendation H.265.2 (12/16) Reference software for ITU-T H.265 high efficiency video 
coding 

ITU-T H.265.2 är ekvivalent med ISO/IEC 23008-5. 

ITU-T Recommendation H.Sup15 (01/17) Conversion and coding practices for HDR/WCG Y'CbCr 4:2:0 
video with PQ transfer characteristics 

ITU-T H.Sup15 är ekvivalent med ISO/IEC TR 23008-14. 

2.1. Teknisk kontroll 

– ITU-T P.1204.4 (Video quality assessment) 

MPEG-I 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/233 

 Förstärkt verklighet 

 Virtuell verklighet 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23090-2:2019 Information technology — Coded representation of immersive media — Part 2: 
Omnidirectional media format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23090-2 specifies OMAF (Omnidirectional Media Format) for coding, storage, delivery, and 
rendering of omnidirectional media, including video, images, audio, and timed text. In an OMAF player 
the user's viewing perspective is from the center of the sphere looking outward towards the inside sur-
face of the sphere. 

                                                
233  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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NOTE 1 Only 3DOF (3 Degrees of Freedom) is supported. In other words, purely translational movement 
of the user does not result in different omnidirectional media being rendered to the user. For 3DOF 
support with stereoscopic video, when the user rolls his or her head, there could be a stereoscopic 
rendering issue. 

NOTE 2 Omnidirectional video could contain graphics elements generated by computer graphics but 
encoded as video. 

ISO/IEC 23090-3:2021 Information technology — Coded representation of immersive media — Part 3: 
Versatile video coding 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

 https://accessadvance.com/ 

ISO/IEC 23090-3 specifies a video coding technology known as VVC (Versatile Video Coding), compri-
sing a video coding technology with a compression capability that is substantially beyond that of the 
prior generations of such standards and with sufficient versatility for effective use in a broad range of 
applications. It only specifies the syntax format, semantics, and associated decoding process require-
ments. It does not cover other matters such as pre-processing, the encoding process, system signaling 
and multiplexing, data loss recovery, post-processing, and video display. Only the externally observable 
output behavior is required to conform to ISO/IEC 23090-3; it does not cover the internal processing 
steps performed within a decoder. ISO/IEC 23090-3 is designed to be generic in the sense that it serves 
a wide range of applications, bit rates, resolutions, qualities and services. Applications include, but are 
not limited to, video coding for digital storage media, television broadcasting and real-time communicati-
on. In the course of creating ISO/IEC 23090-3, various requirements from typical applications have been 
considered, necessary algorithmic elements have been developed, and these have been integrated into 
a single syntax. Hence, ISO/IEC 23090-3 is designed to facilitate video data interchange among different 
applications. 

ISO/IEC 23090-5:2021 Information technology — Coded representation of immersive media — Part 5: 
Visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC) 

 https://mpeg-pcc.org/ 

ISO/IEC 23090-5 specifies the syntax, semantics and decoding for visual volumetric media using video-
based coding methods. ISO/IEC 23090-5 also specifies processes that can be needed for reconstruction 
of visual volumetric media, which can also include additional processes such as post-decoding, pre-
reconstruction, post-reconstruction and adaptation. 

ISO/IEC 23090-6:2021 Information technology — Coded representation of immersive media — Part 6: 
Immersive media metrics 

ISO/IEC 23090-6 specifies immersive media metrics and the measurement framework. The immersive 
media metrics can be collected by service providers and used to enhance the immersive media quality 
and experiences. ISO/IEC 23090-6 also includes a client reference model with observation and measu-
rement points for collection of the metrics. 

ISO/IEC 23090-8:2020 Information technology — Coded representation of immersive media — Part 8: 
Network based media processing 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

The NBMP (Network-Based Media Processing) framework defines the interfaces including both data 
formats and APIs among the entities connected through digital networks for media processing. Users 

https://accessadvance.com/
https://mpeg-pcc.org/
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can access and configure their operations remotely for efficient, intelligent processing. ISO/IEC 23090-
8 describes and manages workflows to be applied to the media data. This process includes uploading 
of media data to the network, instantiation of the media processing tasks, and configuration of the tasks. 
The framework enables dynamic creation of media processing pipelines, as well as access to processed 
media data and metadata in real-time or in a deferred way. The media and metadata formats used 
between the media source, workflow manager and media processing entities in a media processing 
pipeline are also specified. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation H.266 (08/20) Versatile video coding 

Recommendation ITU-T H.266 specifies a video coding technology known as VVC (Versatile Video 
Coding) and it has been designed with two primary goals. The first of these is to specify a video coding 
technology with a compression capability that is substantially beyond that of the prior generations of 
such standards, and the second is for this technology to be highly versatile for effective use in a 
broadened range of applications than that addressed by prior standards. Some key application areas 
for the use of ITU-T H.266 particularly include 

– ultra-high-definition video, for example, with 3840×2160 or 7620×4320 picture resolution and bit 
depth of 10 bits as specified in ITU-R BT.2100, 

– video with a high dynamic range and wide colour gamut, for example, with the perceptual 
quantization or hybrid log-gamma transfer characteristics specified in ITU-R BT.2100, and  

– video for immersive media applications such as 360° omnidirectional video projected using a com-
mon projection format such as the equirectangular or cubemap projection formats, in addition to the 
applications that have commonly been addressed by prior video coding standards. 

ITU-T H.266 was developed collaboratively with ISO/IEC JTC 1/SC 29, and corresponds with ISO/IEC 
23090-3 as technically aligned twin text. 

MPEG-J 

 MPEG-4 [ISO/IEC 14496-11, ISO/IEC 14496-21] 

MPEG-J (Java) is a flexible programmatic control system that represents an audio-visual session in 
a manner that allows the session to adapt to the operating characteristics when presented at the 
terminal (MPEG player). Two important characteristics are supported: first, the capability to allow 
graceful degradation under limited or time varying resources, and second, the ability to respond to 
user interaction and provide enhanced multimedia functionality. 

MPEG-IOMT 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/234 

                                                
234  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23093-1:2020 Information technology — Internet of media things — Part 1: Architecture 

ISO/IEC 23093-1 describes the architecture of systems for the internet of media things. 

ISO/IEC 23093-2:2019 Information technology — Internet of media things — Part 2: Discovery and 
communication API 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23093-2 specifies the abstract class of a MThing (Media Thing), which is a basic component 
to construct Internet of media things. The MThing class contains the basic APIs to 

– discover other MThings in the network, 

– connect and disconnect MThings, and 

– support transactions using media tokens between MThings, for example, payments. 

ISO/IEC 23093-3:2019 Information technology — Internet of media things — Part 3: Media data 
formats and APIs 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23093-3 specifies syntax and semantics of description schemes to represent data exchanged 
by media things, for example, media sensors, media actuators, media analyzers, media storages. More-
over, it specifies the APIs to exchange these data between media things. It does not specify how the 
process of sensing and analyzing is carried out but specifies the interfaces between the media things. 

ISO/IEC 23093-4:2020 Information technology — Internet of media things — Part 4: Reference 
software and conformance 

ISO/IEC 23093-4 specifies the conformance and reference software implementing ISO/IEC 23093-3. 
The information provided is applicable for determining the reference software modules available for 
ISO/IEC 23093-3, understanding the functionality of the available reference software modules, and utili-
zing the available reference software modules. Furthermore, it provides means for conformance testing, 
that is, bitstreams XML descriptions that conform or do not conform to ISO/IEC 23093-3. 

MPEG-M 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/235 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23006-1:2018 Information technology — Multimedia service platform technologies — Part 1: 
Architecture 

                                                
235  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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ISO/IEC 23006-1 specifies the MPEG-M architecture that is made accessible through the set of MPEG-
M high level APIs, MPEG extensible middleware API, elementary services and service aggregation 
specified in ISO/IEC 23006-2, -4, -5 and as a software implementation in ISO/IEC 23006-3, respectively. 

NOTE Annex A provides an informative example of how MPEG-M can be used to create a fully-fledged 
multimedia platform. 

ISO/IEC 23006-2:2016 Information technology — Multimedia service platform technologies — Part 2: 
MPEG extensible middleware (MXM) API 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23006-2 specifies a set of APIs so that MPEG-M Applications running on an MPEG-M Device 
can access the standard multimedia technologies contained in its Middleware as MPEG-M Engines, as 
specified by ISO/IEC 23006-1. The MXM APIs belong to two classes. 

– The MPEG-M Engine APIs class is the collection of the individual MPEG-M Engine APIs providing 
access to a single MPEG technology, such as video coding, or to a group of MPEG technologies 
where this is convenient. 

– The MPEG-M Orchestrator API class is the API of the special MPEG-M Engine called Orchestrator 
Engine that is capable of creating chains of MPEG-M Engines to execute high-level application calls 
such as "Play a video", as opposed to the typically low-level MPEG-M Engine API calls. 

ISO/IEC 23006-3:2016 Information technology — Multimedia service platform technologies — Part 3: 
Conformance and reference software 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23006-3 describes the reference software implementing the normative clauses of ISO/IEC 
23006-1, -2, -4 and specifies conformance criteria. The information provided are applicable for deter-
mining the reference software modules available for ISO/IEC 23006-1, understanding the functionality 
of the available reference software modules and utilizing the available reference software modules. The 
conformance profiles are applicable to MPEG-M Services as defined in ISO/IEC 23006-4, -5. 

ISO/IEC 23006-4:2013 Information technology — Multimedia service platform technologies — Part 4: 
Elementary services 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23006-4 specifies a set of Elementary Services and protocols enabling distributed applications 
to exchange information related to content items and parts thereof, including all the necessary Opera-
tions on MPEG-related Entities: Content, Contract, Device, Event, License, Service and User. These 
operations are defined as: Authenticate, Authorize, Check With, Create, Deliver, Describe, Identify, Ins-
tall, Interact With, Negotiate, Package, Post, Present, Process, Request, Revoke, Search, Store, Trans-
act, Uninstall, Verify. Elementary Services can be combined in well-defined sequences to build Aggrega-
ted Services, both of them being called in general Multimedia Services. The Multimedia Services are 
provided by and consumed by Multimedia Devices in a MSPT (Multimedia Service Platform Technolo-
gies) ecosystem, an example of which is the Advanced IPTV (Internet Protocol Television) Terminal. 

ISO/IEC 23006-5:2013 Information technology — Multimedia service platform technologies — Part 5: 
Service aggregation 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 
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ISO/IEC 23006-5 specifies the technology enabling the combination of ESs (Elementary Service) to 
build ASs (Aggregated Service). 

MPEG-U 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/236 

1. ISO/IEC 23007 

ISO/IEC 23007-1:2010 Information technology — Rich media user interfaces — Part 1: Widgets 

ISO/IEC 23007-1 defines a specification for the exchange, the control and the communication of widgets 
with other entities, a widget being a self-contained living entity with an interactive and dynamic visualiza-
tion. 

ISO/IEC 23007-2:2012 Information technology — Rich media user interfaces — Part 2: Advanced user 
interaction (AUI) interfaces 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23007-2 specifies AUI interfaces to support various AUI devices. The AUI interface is a part of 
the bridge between scene descriptions and system resources. A scene description is a self-contained 
living entity composed of video, audio, 2D graphics objects, and animations. Through the AUI interfaces 
or other existing interfaces such as DOM events, a scene description accesses interesting system re-
sources to interact with users. In general, a scene composition is conducted by a third party and remotely 
deployed. 

ISO/IEC 23007-3:2011 Information technology — Rich media user interfaces — Part 3: Conformance 
and reference software 

ISO/IEC 23007-3 specifies how to test whether data and decoders meet requirements specified by ISO/
IEC 23007-1. It also describes the procedures for testing the conformance of widgets and widget mana-
gers to the requirements defined in ISO/IEC 23007-1. Widget generators are not addressed specifically. 

MPEG-V 

 https://www.mpegstandards.org/ 

 https://mpeg.chiariglione.org/237 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23005-1:2016 Information technology — Media context and control — Part 1: Architecture 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

                                                
236  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 
237  Tidigare officiell webbplats, men innehåller tydligen mer information. 

https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
https://www.mpegstandards.org/
https://mpeg.chiariglione.org/
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ISO/IEC 23005-1 specifies the architecture of MPEG-V and its three types of associated use cases. 

– Information adaptation from virtual world to real world. 

– Information adaptation from real world to virtual world. 

– Information exchange between virtual worlds. 

ISO/IEC 23005 does not cover the adaptation engine. 

ISO/IEC 23005-2:2018 Information technology — Media context and control — Part 2: Control 
information 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

The technologies of ISO/IEC 23005-2 specified are 

– description languages and vocabularies to characterize devices and users, and 

– control information to fine tune the sensed information and the actuator command for the control of 
virtual, real worlds, that is, user's actuation preference information, user's sensor preference infor-
mation, actuator capability description, and sensor capability description. 

ISO/IEC 23005-2 specifies syntax and semantics of the tools required to provide interoperability in 
controlling devices, actuators and sensors, in real as well as virtual worlds. 

– CIDL (Control Information Description Language): an XML schema-based language which enables 
one to describe a basic structure of control information. 

– DCDV (Device Capability Description Vocabulary): an XML representation for describing capabilities 
of actuators such as lamps, fans, vibrators, motion chairs, scent generators. 

– SCDV (Sensor Capability Description Vocabulary): interfaces for describing capabilities of sensors 
such as a light sensor, a temperature sensor, a velocity sensor, a global position sensor, an intellige-
nt camera sensor. 

– SEPV (Sensory Effect Preference Vocabulary): interfaces for describing preferences of individual 
user on specific sensorial effects such as light, wind, scent, vibration. 

– SAPV (Sensor Adaptation Preference Vocabulary): interfaces for describing preferences on a sens-
or of an individual user on each type of sensed information. 

ISO/IEC 23005-3:2019 Information technology — Media context and control — Part 3: Sensory 
information 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

The technologies specified in ISO/IEC 23005-3 are description languages and vocabularies which desc-
ribe sensorial effects. ISO/IEC 23005-3 specifies syntax and semantics of the tools describing sensory 
information to enrich audio-visual contents. 

– SEDL (Sensory Effect Description Language): an XML schema-based language which enables de-
scriptions of basic structure of sensory information; 
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– SEV (Sensory Effect Vocabulary): an XML representation for describing sensorial effects that trigger 
human senses, for example, light, wind, fog, vibration. 

ISO/IEC 23005-4:2018 Information technology — Media context and control — Part 4: Virtual world 
object characteristics 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

The technologies of ISO/IEC 23005-4 specified are description languages and vocabularies to describe 
virtual world objects. ISO/IEC 23005-4 specifies syntax and semantics of the tools used to characterize 
a virtual world object related metadata: 

– Virtual World Object Characteristics (VWOC) as an XML Schema-based language which enables 
one to describe a basic structure of avatars and virtual world objects in virtual environments. 

ISO/IEC 23005-5:2019 Information technology — Media context and control — Part 5: Data formats for 
interaction devices 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23005-5 specifies syntax and semantics of the data formats for interaction devices by providing 
a standardized format for interfacing actuators and sensors. 

– IIDL (Interaction Information Description Language): an XML schema-based language that provides 
a basic structure with common information for communication with various actuators and sensors in 
consistency. 

– DCV (Device Command Vocabulary) is defined to provide a standardized format for commanding 
individual actuator. 

– SIV (Sensed Information Vocabulary) is defined to provide a standardized format for holding infor-
mation from individual sensors either to get environmental information from real world or to influence 
virtual world objects using the acquired information on the basis of IIDL. 

ISO/IEC 23005-6:2019 Information technology — Media context and control — Part 6: Common types 
and tools 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 23005-6 provides definitions and syntax and semantics of data types and tools common to 
ISO/IEC 23005. For example, basic data types which are used as basic building blocks in more than 
one of the tools in the ISO/IEC 23005, colour-related basic types which are used in light and colour-
related tools to help in specifying colour-related characteristics of the devices or commands, and time 
stamp types which can be used in device commands, and sensed information to specify timing related 
information. Classification schemes, which provide semantics of words or terms and normative way of 
referencing them, are also defined in Annex A. 

The tools defined in ISO/IEC 23005-6 are not intended to be used alone, but to be used as a part or as 
a supporting tool of other tools defined in ISO/IEC 23005, except for the profile and level definitions. 
ISO/IEC 23005 also contains standard profiles and levels to be used in specific application domains. 
The profile and level definitions include collection of tools from ISO/IEC 23005-2, -5 with necessary 
constraints. 

ISO/IEC 23005-7:2019 Information technology — Media context and control — Part 7: Conformance 
and reference software 
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ISO/IEC 23005-7 specifies the conformance and reference software implementing the normative claus-
es of ISO/IEC 23005. The information provided is applicable for determining the reference software 
modules available for ISO/IEC 23005, understanding the functionality of the available reference software 
modules, and utilizing the available reference software modules. The available reference software mod-
ules are specified in the form of APIs according to ISO/IEC 23006-1. Furthermore, ISO/IEC 23005-7 
provides the means for conformance testing, that is, bitstreams XML descriptions that conform or do not 
conform to the normative clauses of the other parts of the ISO/IEC 23005 series and informative desc-
riptions thereof. 

MPEG IMX 

 En profil av MPEG-2 [ISO/IEC 13818-2, ITU-T H.262] Video. 

MPWF 

 MWF 

1. ISO 

ISO 22894:2020 Traditional Chinese medicine — Pulse waveform format 

ISO 22894 specifies the application, in the context of traditional Chinese medicine practice, of MFER 
(Medical Waveform Format Encoding Rules) to pulse condition waveform as measured in physiological 
laboratories, hospitals, bed-wards, pharmacies, clinics, community health centers and home care check-
ups using pulse condition devices. 

MRC 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 16485:2000 Information technology — Mixed Raster Content (MRC) 

ISO/IEC 16485 defines a means to efficiently represent raster-oriented pages that contain a mixture of 
multi-level and bi-level images. It allows within its context to combine any of the many ITU-T recommend-
ed encoding schemes, for example, T.81 (JPEG) for the encoding of multi-level images and T.6 (MMR) 
for the encoding of bi-level images. Similarly, ITU-T spatial and colour resolutions may be combined 
within a page. ISO/IEC 16485 neither defines new encodings or resolutions, nor the method of image 
segmentation, and segmentation is left to manufacturers' implementation. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation T.44 (01/05) Mixed Raster Content (MRC) 

ITU-T T.44 är ekvivalent med ISO/IEC 16485. 
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MRTD 

 https://www.icao.int/ 

1. ICAO 

Doc 9303 Machine Readable Travel Documents 

– Part 1: Introduction 

– Part 2: Specifications for the Security of the Design, Manufacture and Issuance of MRTDs 

– Part 3: Specifications Common to all MRTDs (Amendment for New Part B in Page 28 and Part D in 
page 29) 

– Part 4: Specifications for Machine Readable Passports (MRPs) and other TD3 Size MRTDs 

– Part 5: Specifications for TD1 Size Machine Readable Official Travel Documents (MROTDs) 

– Part 6: Specifications for TD2 Size Machine Readable Official Travel Documents (MROTDs) 

– Part 7: Machine Readable Visas 

– Part 8: Emergency Travel Documents 

– Part 9: Deployment of Biometric Identification and Electronic Storage of Data in eMRTDs 

– Part 10: Logical Data Structure (LDS) for Storage of Biometrics and Other Data in the Contactless 
Integrated Circuit (IC) 

– Part 11: Security Mechanisms for MRTDs 

– Part 12: Public Key Infrastructure for MRTDs 

2. ISO/IEC 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 7501-1:2008 Identification cards — Machine readable travel documents — Part 1: Machine 
readable passport 

ISO/IEC 7501-1 is intended for use in all applications relating to MRPs (Machine Readable Passport). 
It specifies the form and provides guidance on the construction of MRPs, in particular in relation to those 
aspects of the MRP where details of the rightful holder are presented in a form which is both visual and 
machine readable. It equally defines the specifications to be used by States wishing to issue an electron-
ically enabled version of the MRP (ePassport) for secure carriage and access to an expanded set of 
details, including globally interoperable biometric data for confirming the presenter as the rightful holder 
of the ePassport. 

https://www.icao.int/
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ISO/IEC 7501-2:1997 Identification cards — Machine readable travel documents — Part 2: Machine 
readable visa 

ISO/IEC 7501-2 specifies the form and provides guidance on the construction of machine readable 
visas, in particular in relation to details of the holder in a form which is both visible and machine readable. 

ISO/IEC 7501-3:2005 Identification cards — Machine readable travel documents — Part 3: Machine 
readable official travel documents 

ISO/IEC 7501-3 is a short form endorsement of ICAO (International Civil Aviation Organization) Docu-
ment Doc 9303 Part 3 Size-1 and Size-2 Machine Readable Official Travel Documents. ICAO Doc 9303 
Part 3 specifies generic formats and minimum data elements for visual inspection and machine reading 
of official travel documents in the ID-1 and ID-2 card formats containing standardized, globally interope-
rable machine readable OCR (Optical Character Recognition) data, which may at the option of Govern-
ments, be accepted in lieu of a passport as defined in Annex 9 (Chapter 3, paragraph 3.4) to the 
Convention on International Civil Aviation year 1946 (as revised). 

Doc 9303 Part 3 Size-1 and Size-2 Machine Readable Official Travel Documents, Sections III and IV, 
Technical Specifications, which was adopted as ISO/IEC 7501-3:1997 is now out of date and in the 
process of being revised. Once the new edition of Doc 9303 Part 3 Size-1 and Size-2 Machine Readable 
Official Travel Documents is finalized by the TAG/MRTD, ISO/IEC JTC 1 will undertake its consideration 
for endorsement as a new third edition of ISO/IEC 7501-3. 

MWF 

 http://www.mfer.org/en/index.htm 

 http://www.medical-storage.co.jp/MFER/En/Index.htm 

1. ISO 

ISO 22077-1:2015 Health informatics — Medical waveform format — Part 1: Encoding rules 

ISO 22077-1 specifies how medical waveforms are described for interoperability among healthcare 
information systems, for example, electrocardiogram, electroencephalogram, spirometry waveform. It 
may be used with other relevant protocols, such as HL7, DICOM, ISO/IEEE 11073, and database 
management systems for each purpose. It is a general specification, so specifications for particular 
waveform types and for harmonization are not provided, for example, with DICOM, SCP-ECG, X73. It 
does not include lower layer protocols for message exchange. For example, a critical real-time applica-
tion like a patient monitoring system is out of scope and this is an implementation issue. 

ISO/TS 22077-2:2015 Health informatics — Medical waveform format — Part 2: Electrocardiography 

ISO/TS 22077-2 defines the application of MFER (Medical Waveform Format Encoding Rules) to desc-
ribe standard electrocardiogram waveforms measured in physiological laboratories, hospital wards, clin-
ics, and primary care medical checkups. It covers electrocardiograms such as 12-lead, 15-lead, 18-lead, 
Cabrera lead, Nehb lead, Frank lead, XYZ lead, and exercise tests that are measured by inspection 
equipment such as electrocardiographs and patient monitors that are compatible with MFER. Medical 
waveforms that are not in the scope of ISO/TS 22077-2 include Holter ECG, exercise stress ECG, and 
real-time ECG waveform encoding used for physiological monitors. 

http://www.mfer.org/en/index.htm
http://www.medical-storage.co.jp/MFER/En/Index.htm
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ISO/TS 22077-3:2015 Health informatics — Medical waveform format — Part 3: Long term 
electrocardiography 

ISO/TS 22077-3 defines the application of MFER (Medical Waveform Format Encoding Rules) to desc-
ribe long-term electrocardiogram waveforms measured in physiological laboratories and health care 
clinics. It covers electrocardiograms such as bipolar 2, 3-lead, 12-lead that are measured by medical 
equipment such as Holter electrocardiograph and patient physiological monitors that are compatible 
with ISO 22077-1. 

ISO/TS 22077-4:2019 Health informatics — Medical waveform format — Part 4: Stress test 
electrocardiography 

ISO/TS 22077-4 defines the application of MFER (Medical Waveform Format Encoding Rules) to desc-
ribe stress test electrocardiography, which is one of the outputs of exercise, pharmacological and 
cardiopulmonary stress test. For example, MFER performed in physiological laboratories, healthcare 
clinics. ISO/TS 22077-4 covers not only the electrocardiogram waveform but also the description of 
related stress information and biological signals, for example, blood pressure, respiration gas, SpO2. 

ISO/TS 22077-5:2021 Health informatics — Medical waveform format — Part 5: Neurophysiological 
signals 

ISO/TS 22077-5 specifies a heterogeneous format of neurophysiological waveform signals to support 
recording in a single persistent record package as well as interoperable exchange. It focuses on EEG 
(electroencephalography) waveforms created during EEG examinations. Specific provision is made for 
sleep PSG (polysomnography examinations), brain death determination, EP (evoked potentials), and 
EMG (electromyography) studies. It is intended for neurophysiology. 

MXF 

1. SMPTE 

ST 377-1:2019 – SMPTE Standard – Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification 

ST 377-1 defines the data structure of MXF for the interchange of audio-visual material. It defines the 
data structure for network transport and may be used on storage media. It does not define internal 
storage formats for MXF compliant devices. 

– It defines all the components of the MXF file specification including all those in the File Header, File 
Body and File Footer. It defines the application of Partitions in the file that provide valuable features 
such as the ability for an MXF file to serve many application requirements and recovery of partially 
received files. It also defines key features of the file structure including the Partition Packs, the 
Structural Metadata, the Primer Pack, the Random Index Pack and Index Tables.  

– It does not define either the Essence Container or the Descriptive Metadata. Instead, it defines the 
requirements for these components to be added as a plug-in to an MXF file. 

NA-SE 

Avsnittet NA-SE (Nationell Arkivmyndighet Sverige) avgränsar och specificerar tekniska krav som 
inte kan associeras med en specifik specifikation. 
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1. OCR 

1.1. Metod 

1. Välj ett teckensnitt som liknar det teckensnitt som ska skannas. 

2. Skriv ett antal stycken text med ord vars tecken i teckensnittet kan visuellt vara snarlika eller 
ovanliga. Till exempel, 

a. B, S och 8, µ och u, 

b. i, I och 1, !, och A och 4, 

c. a, å, ä, och o och ö, 

d. och relevanta specialtecken som " = ? # % & / \ ( ) { } [ ] ` ´ € $ @. 

3. Skriv ut testfilen, och skanna in den i 1-bit monokrom svart-vit med en upplösning på 

a. 300 SPI för teckensnitt med storlek 10 punkter eller större, eller 

b. 400 SPI för teckensnitt med storlek 10 punkter eller mindre. 

4. Tillämpa OCR. 

5. Undersök texten och kontrollera om alla tecken tolkats korrekt. Till exempel, genom att kopiera 
texten och klistra in texten i ett textredigeringsprogram. 

6. Repetera och justera SPI vid behov. 

1.2. Kommentarer 

Av betydelse att uppmärksamma med teknisk kontroll av OCR är att det avser en metod för att 
kontrollera form och funktion, och inte innehåll. En hjälpsam tumregel för att särskilja form och funk-
tion från innehåll är att skilja mellan å ena sidan att kontrollera att bokstäver och glyfer återges som 
avsett, och å andra sidan att kontrollera vad glyferna och bokstäverna representerar. Till exempel, 
en text som ”khargosh” har rätt form och funktion avseende glyferna och bokstäverna men motsvarar 
inte något vanligt förekommande ord i det svenska språket. Om glyferna och bokstäverna inte åter-

ges innebär det följaktligen att inte heller innehållet kan läsas. Till exempel, K�n �n eller •a•i •. 

1.2.1. Om punkt 1, 3 och 6 

En OCR-läsning kan påverkas av 

‒ skriftspråket, 

‒ teckensnitten, 

‒ teckenstorleken, 

‒ färgåtergivningen, såsom gråskala eller 1-bit monokrom. 

Om dokumentation saknas av de ursprungliga värden som hade valts för handlingarna som ska 
skannas kan det vara svårt att uppskatta deras värden. Med andra ord, det är bättre att välja samma 
ursprungliga inställningar men i praktiken kan det bli svårt om det saknas dokumentation. Till exem-
pel, jämför teckensnitt som Arial som togs fram för att uppfylla samma funktion som Helvetica, och 
vilka kan vara svåra att urskilja visuellt. En teknisk kontroll kan därför behöva justera inställningarna 
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för att få avsett resultat. Inställningarna kan även behöva justeras för att få en bra balans mellan 
upplösning och storlek. Till exempel, genom att öka eller minska SPI. 

Ett program som utför en OCR kan ha implementerat algoritmer som är mer eller mindre lämpliga 
för vissa teckensnitt, teckenstorlekar, eller SPI. I den mån möjligt bör därför verksamheten inhämta 
dokumentation från tillhandahållaren av deras program för OCR om vilka variabler som påverkar en 
OCR-läsning och vilka värden som kan resultera i en optimal OCR-läsning av det innehåll som är 
avsett att skannas. 

NETCDF 

1. PNETCDF 

 https://parallel-netcdf.github.io/ 

PnetCDF (eng. Parallel netCDF) är ett programbibliotek för parallell I/O åtkomst till Unicode netCDF; 
klassisk format eller 64-bit förskjutningsformat. 

2. UNIDATA 

NetCDF (eng. Network Common Data Form) kan avse ett format, ett gränssnitt eller ett program 
som implementerar gränssnittet. netCDF är Unidatas återimplementering av CDF, men NetCDF och 
CDF har utvecklats självständigt.238 NetCDF kan avse 

‒ klassiskt format (eng. classic format), 

‒ 64-bit förskjutningsformat (eng. 64-bit offset format), 

‒ 64-bit dataformat (eng. 64-bit data format), 

‒ netCDF-4 format (eng. netCDF-4 format), 

‒ netCDF-4 klassisk modellformat (eng. netCDF-4 classic model format).239 

Den rekommenderade filändelsen för NetCDF ändrades år 1994 från .cdf till .nc för att undvika sam-
manblandning med filändelsen för Nasa CDF, och därefter även med filändelsen för (eng.) Channel 
Definition Format.240 

                                                
238  NetCDF 4.8.0 (inget datum) FAQ, What is the connection between netCDF and CDF?. 
 https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#What-is-the-connection-between-netCDF-and-CDF (20210418) 
239  NetCDF 4.8.0 (inget datum) FAQ, How many netCDF formats are there, and what are the differences among 

them?. 
 https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#How-many-netCDF-formats-are-there-and-what-are-the-differences-

among-them (20210418) 
240  NetCDF 4.8.0 (inget datum) FAQ, What convention should be used for the names of netCDF files?. 
 https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#What-convention-should-be-used-for-the-names-of-netCDF-files 

(20210418) 

https://parallel-netcdf.github.io/
https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#What-is-the-connection-between-netCDF-and-CDF
https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#How-many-netCDF-formats-are-there-and-what-are-the-differences-among-them
https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#How-many-netCDF-formats-are-there-and-what-are-the-differences-among-them
https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html#What-convention-should-be-used-for-the-names-of-netCDF-files
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2.1. netCDF 64-bit offset format 

Med undantag för en förskjutning på 64-bit istället för 32-bit, netCDF 64-bit förskjutningsformat är 
exakt detsamma som netCDF klassisk format. 

2.2. netCDF-3 

NetCDF-3 är en informell hänvisning till dataformat skapat med programbiblioteket NetCDF-3, -2, 
eller -1. Formaten är emellertid antingen netCDF klassisk format eller netCDF 64-bit förskjutnings-
format. 

2.3. netCDF-4 

NetCDF-4 är en informell hänvisning till antingen netCDF-4 eller netCDF-4 klassisk modellformat. 

NSCII 7-BIT 

 ISO Biblio 

Nationella variationer av 7-bit ISO 646 samlas här under benämningen NSCII (eng. National Stand-
ard Codes for Information Interchange). 

‒ ISO 646 (Structure and rules for implementation of 7-bit code) 

‒ ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 

‒ ISO 2047 (Graphical representations for the control characters of the 7-bit coded character set) 

‒ ISO 6936 (Conversion between the two coded character sets) 

‒ ISO 9036 (Arabic 7-bit coded character set for information interchange) 

‒ ISO 9985 (Transliteration of Armenian characters into Latin characters) 

NVDL 

 XML Schema 

 CREPDL 

 DSDL 

 DSRL 

 RELAX NG 

 Schematron 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19757-4:2006 Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — 
Part 4: Namespace-based Validation Dispatching Language (NVDL) 
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ISO/IEC 19757-4 specifies NVDL. An NVDL script controls the dispatching of elements or attributes in 
a given XML document to different validators, depending on the namespaces of the elements or attribut-
es. An NVDL script also specifies which schemas are used by these validators. These schemas may be 
written in any schema languages, including those specified by ISO/IEC 19757. 

OAIS 

1. CCSDS 

CCSDS 650.0-M-2 REFERENCE MODEL FOR AN OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (OAIS) 

CCSDS 650.0-M-2 är ekvivalent med ISO 14721. 

2. ISO/IEC 

ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems — Open archival information system 
(OAIS) — Reference model 

ISO 14721 defines the reference model for OAIS; an archive, consisting of an organization, which may 
be part of a larger organization, of people and systems that has accepted the responsibility to preserve 
information and make it available for a designated community. It defines such responsibilities, which 
distinguishes OAIS as an archive from other uses of the term "archive". The term "open" in OAIS is used 
to imply that ISO 14721, as well as future related international standards, are developed in open forums, 
and it does not imply that access to the archive is unrestricted. 

– It provides a framework for the understanding and increased awareness of archival concepts need-
ed for long term digital information preservation and access. 

– It provides the concepts needed by non-archival organizations to be effective participants in the 
preservation process. 

– It provides a framework, including terminology and concepts, for describing and comparing architec-
tures and operations of existing and future archives. 

– It provides a framework for describing and comparing different Long Term Preservation strategies 
and techniques. 

– It provides a basis for comparing the data models of digital information preserved by archives and 
for discussing how data models and the underlying information may change over time. 

– It provides a framework that may be expanded by other efforts to cover long term preservation of 
information that is not in digital form, for example, physical media and physical samples. 

– It expands consensus on the elements and processes for long term digital information preservation 
and access, and promotes a larger market which vendors can support. 

– It guides the identification and production of OAIS-related standards. 
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OBJ 

OBJ kan avse kompilerade objektfiler, eller Wavefront objektfiler. 

1. WAVEFRONT 

Urspungsdokumentet har inte påträffats. Det finns flera kopior av bilagan B1, men det framgår inte 
vilken version av formatet som avses. 

B1. Object Files (.obj) 

Object files define the geometry and other properties for objects in Wavefront’s Advanced Visualizer. 
Object files can also be used to transfer geometric data back and forth between the Advanced Visualizer 
and other applications. Object files can be in ASCII format .obj or binary format .mod. Appendix B1 
describes the ASCII format for object files. These files must have the extension .obj. In this release, the 
.obj file format supports both polygonal objects and free-form objects. Polygonal geometry uses points, 
lines, and faces to define objects while free-form geometry uses curves and surfaces. 

OCL 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19507:2012 Information technology — Object Management Group Object Constraint 
Language (OCL) 

ISO/IEC 19507 defines OCL version 2.3.1, which is aligned with UML 2.3 and MOF 2.0. It is a pure 
specification language; therefore, an OCL expression is guaranteed to be without side effects. When an 
OCL expression is evaluated, it simply returns a value. It cannot change anything in the model. This 
means that the state of the system will never change because of the evaluation of an OCL expression, 
even though an OCL expression can be used to specify a state change, for example, in a post-condition. 

OCL is not a programming language; therefore, it is not possible to write program logic or flow control 
in OCL. It cannot invoke processes or activate non-query operations because it is a modeling language 
in the first place, its expressions are not by definition directly executable. OCL is a typed language so 
that each OCL expression has a type. To be well formed, an OCL expression must conform to the type 
conformance rules of the language. For example, you cannot compare an Integer with a String. Each 
Classifier defined within a UML model represents a distinct OCL type. 

ODA 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8613-1:1994 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Introduction and general principles — Part 1: 

ISO/IEC 8613-1 introduces the ISO/IEC 8613 series, gives the necessary references, defines terms, 
presents the concepts of the document architecture, gives an overview of the series, describes the inter-
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dependencies, defines conformance to the ISO/IEC 8613 series, gives rules for defining document appli-
cation profiles. The purpose is to facilitate the interchange of documents for either or both of the following 
purposes: to allow presentation as intended by the originator, to allow processing, such as editing and 
reformatting. The content elements used within ISO/IEC 8613 may include graphic characters, raster 
graphics elements and geometric graphics elements. 

ISO/IEC 8613-2:1995 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Document structures — Part 2: 

ISO/IEC 8613-2 

– defines a document architecture intended for representation of documents; 

– defines a document processing model; 

– defines the document structures, the basic constituents of the architecture and a descriptive repres-
entation of these in terms of attributes; 

– defines an interface which allows the use of different content architectures with the document archi-
tecture; 

– defines the reference model of the document layout process; 

– defines the reference model of the document imaging process; 

– defines the reference model for protecting parts of a document; 

– defines three document architecture classes; 

– defines a notation used for illustrating and describing document structures; 

– provides examples of document structures; 

– provides examples of particular document attributes. 

ISO/IEC 8613-3:1995 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Abstract interface for the manipulation of ODA documents 

ISO/IEC 8613-3 

– describes an Abstract Interface that supports manipulation of ODA documents; 

– defines the operations that are applicable to document fragments in order to facilitate the handling 
of ODA documents, and to support applications. 

ISO/IEC 8613-4:1994 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and Interchange 
Format: Document profile 

ISO/IEC 8613-4 defines the purpose of the document profile and specifies the attributes which constitute 
the document profile. 
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ISO/IEC 8613-5:1994 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and Interchange 
Format: Open Document Interchange Format 

ISO/IEC 8613-5 defines the format of the data stream used to interchange documents structured in 
accordance with ISO/IEC 8613-2 and the representation of the constituents which may appear in an 
interchanged document. 

ISO/IEC 8613-6:1994 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and Interchange 
Format: Character content architectures 

ISO/IEC 8613-6 

– defines a character content architecture that can be used in conjunction with the document architec-
ture defined in ISO/IEC 8613-2; 

– defines the internal structure of content conforming to this character content architecture; 

– defines those aspects of rendition applicable to the presentation of character content; 

– defines the presentation and content portion attributes applicable to this character content architec-
ture; 

– describes a character content layout process which, together with the document processing model 
described in ISO/IEC 8613-2, determines the layout of character content in basic layout objects. 

ISO/IEC 8613-7:1994 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and Interchange 
Format: Raster graphics content architectures — Part 7: 

ISO/IEC 8613-7 defines 

– the raster graphics content architectures that can be used in conjunction with the document architec-
ture defined in ISO/IEC 8613-2; 

– the internal structure of content portions that are structured according to a raster graphics content 
architecture; 

– those aspects of positioning and imaging applicable to the presentation of raster graphics contents 
in a basic layout object; 

– a content layout process which, together with the document layout process defined in ISO/IEC 8613-
2, specifies the method for determining the dimensions of basic layout objects for raster graphics 
content portions; 

– the presentation and content portion attributes applicable to raster graphics content architectures. 

ISO/IEC 8613-8:1994 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and Interchange 
Format: Geometric graphics content architectures — Part 8: 

ISO/IEC 8613-8  

– defines a geometric graphics content architecture that can be used in conjunction with the document 
architecture defined in ISO/IEC 8613-2; 
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– defines an interface which allows the use of content structured according to ISO/IEC 8632 within 
documents structured according to ISO/IEC 8613-2; 

– defines those aspects of positioning and imaging applicable to the presentation of this geometric 
graphics content architecture in a basic layout object; 

– defines the presentation attributes applicable to this geometric graphics content architecture; 

– describes a content layout process, which together with the document layout process described in 
ISO/IEC 8613-2, describes the layout of geometric graphics content in basic layout objects and 
determines the dimensions of these basic layout objects. 

ISO/IEC 8613-9:1996 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Audio content architectures 

ISO/IEC 8613-9 

– defines audio content architectures that can be used in conjunction with the document architecture 
defined in ISO/IEC 8613-2, -14; 

– defines those aspects of rendition applicable to the presentation of audio content; 

– defines the presentation and content portion attributes applicable to the audio content architectures; 

– describes an audio layout and presentation process, which, together with the document processing 
model described in ISO/IEC 8613-2, determines the layout of basic layout objects with associated 
audio content in the spatial and temporal dimensions of a document and the presentation of audio 
content on some suitable media. 

ISO/IEC 8613-10:1995 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and Interchange 
Format — Part 10: Formal specifications 

ISO/IEC 8613-10 

– specifies a formal description technique appropriate for describing the technical specifications of the 
document structures (ISO/IEC 8613-2), the document profile (ISO/IEC 8613-4) and the content 
architectures (currently ISO/IEC 8613-6, -7, -8); 

– gives formal specifications of the document structures, the document profile and the content archi-
tectures using this formal description technique. 

The aim of FODA (Formal specifications of ODA) is to use formal syntax and formal semantics to provide 
a precise and unambiguous interpretation of the technical specifications in other parts of ISO/IEC 8613, 
currently parts 2, 4, 6, 7, 8. FODA can be used 

– as a basis for implementations of ISO/IEC 8613; 

– as a validation tool for the verification of conforming systems; 

– as a reference point for examining future extensions and revisions to ISO/IEC 8613. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 789 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

If a discrepancy between the natural language text and the formal specifications should be discovered, 
the natural language text should be regarded as the valid interpretation of ISO/IEC 8613-10 until the 
discrepancy is resolved. 

ISO/IEC 8613-11:1995 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Tabular structures and tabular layout 

ISO/IEC 8613-11 

– defines a document architecture, in order to allow presentation and processing of tabular material, 
that can be used in conjunction with the document architecture defined in ISO/IEC 8613-2; 

– defines two types of components, the grid logical component and the grid frame component, which 
are characterized by association with grids; 

– defines the layout attributes and layout directive attributes, in order to allow representation of tabular 
layout, applicable to this document architecture; 

– defines the presentation attributes, in order to allow presentation of tabular layout, applicable to the 
content architectures defined in ISO/IEC 8613-6, -7, -8; 

– describes reference models of the document layout process and the document imaging process 
which, together with the document processing model described in ISO/IEC 8613-2, determine repre-
sentation and presentation of tabular layout. 

ISO/IEC 8613-12:1996 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Identification of document fragments 

ISO/IEC 8613-12 provides 

– a mechanism for the identification of document fragments for which location expressions are used; 

– the specification of external references; 

– the specification of sub-profiles. 

ISO/IEC 8613-14:1997 Information technology — Open Document Architecture (ODA) and interchange 
format: Temporal relationships and non-linear structures 

ISO/IEC 8613-14 

– extends the concepts of ODA beyond sheets of paper; 

– describes how to specify temporal relationships for the presentation of information in ODA documen-
ts such as sequential, parallel or cyclic presentation of particular pieces of information; 

– specifies a reference model for the layout process and presentation process in respect to temporal 
relationships; 

– introduces the concepts of hypermedia documents where non-linear links between presentable con-
tent are provided; 
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– describes how to specify non-linear structures in an ODA document such as links between particular 
pieces of information as commonly found in so-called hypermedia documents; 

– introduces the concept of document sets; 

– defines a document set profile for document sets; 

– defines a reference model for the layout process and presentation process of hypermedia documen-
ts and document sets. 

ISO/IEC TR 10183-1:1993 Information technology — Text and office systems — Office Document 
Architecture (ODA) and interchange format — Technical Report on ISO 8613 implementation testing 
— Part 1: Testing methodology 

ISO/IEC TR 10183-1 defines terms used in the context of implementation testing, presents a conceptual 
model of ODA implementations, determines the functional components in generation and reception tes-
ting, gives a phased approach to testing implementations and the requirements for abstract test cases. 

ISO/IEC TR 10183-2:1993 Information technology — Text and office systems — Office Document 
Architecture (ODA) and interchange format — Technical Report on ISO 8613 implementation testing 
— Part 2: Framework for abstract test cases 

ISO/IEC TR 10183-2 specifies a framework for the development of abstract test cases, specifies a test 
case notation used to specify abstract test cases, and gives examples of abstract test cases. The pur-
pose is to define a testing methodology and provide a framework for specifying abstract test cases for 
ISO 8613 implementation testing, the overall objective being the provision of a suitable base for testing 
the interworking capability of ODA implementations. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation T.411 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Introduction and general principles 

T.411 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-1. 

ITU-T Recommendation T.412 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Document structures 

T.412 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-2. 

ITU-T Recommendation T.413 (11/94) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Abstract interface for the manipulation of ODA documents 

T.413 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-3. 

ITU-T Recommendation T.414 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Document profile 

T.414 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-4. 
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ITU-T Recommendation T.415 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Open document interchange format (ODIF) 

T.415 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-5. 

ITU-T Recommendation T.416 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Character content architectures 

T.416 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-6. 

ITU-T Recommendation T.417 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Raster graphics content architectures 

T.417 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-7. 

ITU-T Recommendation T.418 (03/93) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Geometric graphics content architecture 

T.418 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-8. 

ITU-T Recommendation T.419 (08/95) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Audio content architectures 

T.419 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-9. 

ITU-T Recommendation T.421 (11/94) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Tabular structures and tabular layout 

T.421 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-11. 

ITU-T Recommendation T.422 (08/95) Information technology - Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Identification of document fragments 

T.422 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-12. 

ITU-T Recommendation T.424 (07/96) Information technology – Open Document Architecture (ODA) 
and interchange format: Temporal relationships and non-linear structures 

T.424 är ekvivalent med ISO/IEC 8613-14. 

ODD 

 https://wiki.oasis-open.org/office 

 ISO/IEC 29166 (Translation between ISO/IEC 26300 and ISO/IEC 29500) 

1. ISO/IEC 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

XML Schema för ODD (eng. OpenDocument dokument): 

https://wiki.oasis-open.org/office
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‒ ODC (eng. Chart) 

‒ ODB (eng. Database) 

‒ ODF (eng. Formula) 

‒ ODG (eng. Drawing) 

‒ ODI (eng. Image) 

‒ ODP (eng. Presentation) 

‒ ODS (eng. Spreadsheet) 

‒ ODT (eng. Text) 

ISO/IEC 26300:2006 Information technology — Open Document Format for Office Applications 
(OpenDocument) v1.0 

Uppdaterad genom ISO/IEC 26300-1, -2, -3. 

ISO/IEC 26300-1:2015 Information technology — Open Document Format for Office Applications 
(OpenDocument) v1.2 — Part 1: OpenDocument Schema 

ISO/IEC 26300-1 specifies the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 
1.2. It defines an XML schema for office documents. Office documents includes text documents, spread-
sheets, charts and graphical documents like drawings or presentations, but is not restricted to these 
kinds of documents. The XML schema for OpenDocument is designed so that documents valid to it can 
be transformed using XSLT and processing with XML-based tools. 

ISO/IEC 26300-2:2015 Information technology — Open Document Format for Office Applications 
(OpenDocument) v1.2 — Part 2: Recalculated Formula (OpenFormula) Format 

ISO/IEC 26300-2 defines a formula language for OpenDocument documents. OpenFormula is a specifi-
cation of an open format for exchanging recalculated formulas between office applications, in particular, 
formulas in spreadsheet documents. OpenFormula defines data types, syntax, and semantics for 
recalculated formulas, including predefined functions and operations. 

Using OpenFormula allows document creators to change the office application they use, exchange for-
mulas with others, who may use a different application, and access formulas far in the future, with con-
fidence that the recalculated formulas in their documents will produce equivalent results if given equiva-
lent inputs. OpenFormula is intended to be a supporting document to the OpenDocument format, parti-
cularly for defining its attributes table:formula and text:formula. It can also be used in other circumstan-
ces where a simple, easy-to-read infix text notation is desired for exchanging recalculated formulas. 

ISO/IEC 26300-3:2015 Information technology — Open Document Format for Office Applications 
(OpenDocument) v1.2 — Part 3: Packages 

ISO/IEC 26300-3 defines a package format for OpenDocument documents. 

2. OASIS 

OASIS Open (30 October 2020) Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) 
Version 1.3. Part 1: Introduction 
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OASIS OpenDocument specifies the characteristics of an XML-based application-independent and plat-
form-independent digital document file format, as well as the characteristics of software applications 
which read, write and process such documents. It is applicable to document authoring, editing, viewing, 
exchange and archiving, including text documents, spreadsheets, presentation graphics, drawings, 
charts and similar documents commonly used by personal productivity software applications. 

– Part 1 presents a master table of contents for parts 2 (packages), 3 (schema) and 4 (formulas). It 
also acknowledges the participation of all who made it possible. 

– Part 2 defines the package format language for OpenDocument documents. 

– Part 3 defines the XML schema for OpenDocument documents. 

– Part 4 defines the formula language for OpenDocument documents. 

For illustrative purposes, functionality is described using terminology common in desktop computing 
environments that contain a display terminal, keyboard and mouse, attached to a computer hosting an 
operating system with a graphical user interface which includes user interface controls such as input 
controls, command buttons, selection boxes. However, OpenDocument is not limited to such environ-
ments. The standard also supports the use of alternative computing environments, other form factors, 
non-GUI consumers and producers, and the use of assistive technologies, using analogous user inter-
face operations. 

OASIS Open (30 October 2020) Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) 
Version 1.3. Part 2: Packages 

OASIS Open (30 October 2020) Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) 
Version 1.3. Part 3: OpenDocument Schema 

OASIS Open (30 October 2020) Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) 
Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format 

3. THE DOCUMENT FOUNDATION 

3.1. ODF Validator 

 https://www.documentfoundation.org/ 

 https://odftoolkit.org/conformance/ODFValidator.html 

 https://odfvalidator.org/ 

 https://github.com/tdf/odftoolkit/tree/master/validator 

Programmet (eng.) ODF Toolkit är en uppsättning av program för att framställa, använda och hantera 
ODD-dokument. Ett program i uppsättningen är (eng.) ODF Validator som utför materiella och form-
ella kontroller med XML-scheman av: 

‒ OASIS ODF 1.3 (conforming) 

‒ OASIS ODF 1.3 (extended conforming) 

‒ OASIS ODF 1.2 (conforming) 

‒ OASIS ODF 1.2 (extended conforming) 

https://www.documentfoundation.org/
https://odftoolkit.org/conformance/ODFValidator.html
https://odfvalidator.org/
https://github.com/tdf/odftoolkit/tree/master/validator
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‒ OASIS ODF 1.1 (strict) 

‒ OASIS ODF 1.1 

‒ OASIS ODF 1.0 - ISO/IEC 26300 (strict) 

‒ OASIS ODF 1.0 - ISO/IEC 26300 

OER 

 ASN.1 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8825-7:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 7: Specification of Octet 
Encoding Rules (OER) 

ISO/IEC 8825-7 specifies a set of Basic-OER that may be used to derive a transfer syntax for values of 
the types defined in ISO/IEC 8824. It also specifies a set of Canonical-OER which provides constraints 
on the Basic-OER and produces a unique encoding for any given ASN.1 value. It is implicit in the speci-
fication of these encoding rules that they are also to be used for decoding. The encoding rules specified: 

– are used at the time of communication; 

– are intended for use in circumstances where encoding/decoding speed is the major concern in the 
choice of encoding rules; 

– allow the extension of an abstract syntax by addition of extra values for all forms of extensibility 
described in ISO/IEC 8824-1. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.696 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: 
Specification of Octet Encoding Rules (OER) 

ITU-T X.696 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-7. 

OFF 

 https://docs.microsoft.com/en-us/typography/opentype/spec/ 

 MPEG-4 [ISO/IEC 14496-22 Open Font Format] 

OFF är baserat på OpenType. 

OGG 

 https://xiph.org/ 

 Opus Audio Codec 

https://docs.microsoft.com/en-us/typography/opentype/spec/
https://xiph.org/
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1. IETF 

RFC 3533 The Ogg Encapsulation Format Version 0 

RFC 3533 describes the Ogg bitstream format version 0, which is a general, freely-available encapsula-
tion format for media streams. It is able to encapsulate any kind and number of video and audio encoding 
formats as well as other data streams in a single bitstream. 

RFC 5334 Ogg Media Types 

RFC 5334 describes the registration of media types for the Ogg container format and conformance 
requirements for implementations of these types. 

RFC 7845 Ogg Encapsulation for the Opus Audio Codec 

RFC 7845 defines the Ogg encapsulation for the Opus interactive speech and audio codec. This allows 
data encoded in the Opus format to be stored in an Ogg logical bitstream. 

RFC 8486 Ambisonics in an Ogg Opus Container 

RFC 8486 defines an extension to the Opus audio codec to encapsulate coded Ambisonics using the 
Ogg format. It also contains updates to RFC 7845 to reflect necessary changes in the description of 
channel mapping families. 

OID 

 http://www.oid-info.com/ 

1. ISO 

ISO/IEC 9834-1:2012 Information technology — Procedures for the operation of object identifier 
registration authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree — 
Part 1: 

ISO/IEC 9834-1 är ekvivalent med ITU-T X.660. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.660 (07/11) Information technology - Procedures for the operation of object 
identifier registration authorities: General procedures and top arcs of the international object 
identifier tree 

ITU-T X.660 extends the OID (International Object Identifier) tree structure. It includes registration of the 
top-level arcs of the OID tree. It also specifies procedures for the operation of an International Regis-
tration Authority for use, when needed, by other ITU-T Recommendations and, or international stan-
dards. The original OID tree required all arcs to be unambiguously identified by a primary integer value, 
with the use for human readability of, not necessarily unambiguous, secondary identifiers, restricted to 
the Latin alphabet. Secondary identifiers were not normally carried in protocols or used for machine 
identification. The extended OID allows an arc to also be unambiguously identified by a Unicode label, 

http://www.oid-info.com/
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a string of Unicode characters, that can be carried in protocols and can be used for machine identific-
ation. The primary integers and secondary identifiers of the extended OID tree continue to be used in 
encodings, primary integer values only, and value notation, primary integer values and secondary 
identifiers, of the ASN.1 OBJECT IDENTIFIER type, which is unchanged. The Unicode labels can only 
be used in encodings and value notation of the ASN.1 OID-IRI type. 

OOXML 

 ISO/IEC 29166 (Translation between ISO/IEC 26300 and ISO/IEC 29500) 

XML schema för OOXML (eng. Office Open XML): 

‒ DOCX (eng. Word-processing) 

‒ PPTX (eng. Presentation)  

‒ XLSX (eng. Spreadsheet) 

1. ECMA 

ECMA-376 utgörs av 5 delar, men endast del 1, 3, och 4 har antagits av ECMA för den senaste 
utgåvan av standarden. 

ECMA-376-1:2016 Office Open XML File Formats — Fundamentals and Markup Language Reference 

ECMA-376-1 är ekvivalent med ISO/IEC 29500-1. 

ECMA-376-2:2012 Office Open XML File Formats — Open Packaging Conventions 

ECMA-376-2 är ekvivalent med ISO/IEC 29500-2. 

ECMA-376-3:2015 Office Open XML File Formats — Markup Compatibility and Extensibility 

ECMA-376-3 är ekvivalent med ISO/IEC 29500-3. 

ECMA-376-4:2016 Office Open XML File Formats — Transitional Migration Features 

ECMA-376-4 är ekvivalent med ISO/IEC 29500-4. 

ECMA-376-5:2006 Markup Compatibility and Extensibility 

ECMA-376-5 describes a set of conventions that are used by Office Open XML documents that facilitate 
future enhancement and extension of Office Open XML documents, while providing a baseline for inter-
operability. 

2. ISO/IEC 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 
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ISO/IEC 29500-1:2016 Information technology — Document description and processing languages — 
Office Open XML File Formats — Part 1: Fundamentals and Markup Language Reference 

ISO/IEC 29500-1 defines a set of XML vocabularies for representing word-processing documents, spre-
adsheets and presentations. On the one hand, the goal of ISO/IEC 29500 is at the date of the creation 
of it, to be capable of faithfully representing the pre-existing corpus of word-processing documents, 
spreadsheets and presentations that had been produced by the Microsoft Office applications from Micro-
soft Office 97 to Microsoft Office 2008. It also specifies requirements for Office Open XML consumers 
and producers. On the other hand, the goal is to facilitate extensibility and interoperability by enabling 
implementations by multiple vendors and on multiple platforms. ISO/IEC 29500-1 specifies concepts for 
documents and applications of both strict and transitional conformances. 

ISO/IEC 29500-2:2012 Information technology — Document description and processing languages — 
Office Open XML File Formats — Part 2: Open Packaging Conventions 

ISO/IEC 29500-2 specifies a set of conventions that are used by Office Open XML documents to define 
the structure and functionality of a package in terms of a package model and a physical model. 

ISO/IEC 29500-3:2015 Information technology — Document description and processing languages — 
Office Open XML File Formats — Part 3: Markup Compatibility and Extensibility 

ISO/IEC 29500-3 defines a set of conventions for forward compatibility of markup specifications, applic-
able not only to Office Open XML specifications as described in ISO/IEC 29500-1, -4, but also to other 
markup specifications. These conventions allow XML documents created by applications of later versi-
ons or extensions to be handled by applications of earlier versions. 

ISO/IEC 29500-4:2016 Information technology — Document description and processing languages — 
Office Open XML File Formats — Part 4: Transitional Migration Features 

ISO/IEC 29500-4 defines a set of XML vocabularies for representing word-processing documents, spre-
adsheets and presentations. It defines features for backward-compatibility and that are useful for high-
quality migration of existing binary documents to ISO/IEC 29500. These features are used only by doc-
uments of conformance class WML Transitional, SML Transitional, or PML Transitional. These features 
are sometimes needed for high-quality migration of existing binary documents to ISO/IEC 29500. 

ISO/IEC TR 30114-1:2016 Information technology — Extensions of Office Open XML file formats — 
Part 1: Guidelines 

ISO/IEC TR 30114-1 gives guidelines for the use of extensibility mechanisms in ISO/IEC 29500 (Office 
Open XML). In particular, it makes clear which of these mechanisms supports lossless round tripping. 

ISO/IEC 30114-2:2018 Information technology — Extensions of Office Open XML file formats — Part 
2: Character repertoire checking 

ISO/IEC 30114-2 provides an extension of OOXML (Office Open XML) for embedding CREPDL (Chara-
cter Repertoire Description Language) scripts within an OOXML document, and validating character 
contents in the OOXML document against these CREPDL scripts. 

OPUS AUDIO CODEC 

 https://opus-codec.org/ 

https://opus-codec.org/
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 CELT 

 OGG 

Enligt Xiph, Opus ljudkodning kan ersätta Speex, och bör kunna ersatta Vorbis, och proprietära ljud-
kodningar. Till exempel, AAC och MP3.241 

1. IETF 

RFC 6716 Definition of the Opus Audio Codec 

RFC 6716 defines the Opus interactive speech and audio codec. Opus is designed to handle a wide 
range of interactive audio applications, including Voice over IP, videoconferencing, in-game chat, and 
even live, distributed music performances. It scales from low bitrate narrowband speech at 6 kbit/s to 
very high quality stereo music at 510 kbit/s. Opus uses both LP (Linear Prediction) and MDCT (Modified 
Discrete Cosine Transform) to achieve good compression of both speech and music. 

RFC 7587 RTP Payload Format for the Opus Speech and Audio Codec 

RFC 7587 defines RTP (Real-time Transport Protocol) payload format for packetization of Opus-encod-
ed speech and audio data necessary to integrate the codec in the most compatible way.  It also provides 
an applicability statement for the use of Opus over RTP. Further, it describes media type registrations 
for the RTP payload format. 

RFC 8251 Updates to the Opus Audio Codec 

RFC 8251 addresses minor issues that were found in the specification of the Opus audio codec in RFC 
6716. It updates the normative decoder implementation included in Appendix A of RFC 6716. The chan-
ges fix real and potential security-related issues, as well as minor quality-related issues. 

2. XIPH.ORG 

Xiph.Org libopus 

Libopus är referensimplementeringen för Opus. 

OPENTYPE FONT 

 OFF 

 TrueType Font 

OpenType är en utökning av TrueType. OFF är baserat på OpenType. 

1. MICROSOFT 

 https://docs.microsoft.com/en-us/typography/ 

OpenType Specification version 1.8.4 

                                                
241  Xiph.Org, OpusFAQ (2020-10-03) Does Opus make all those other lossy codecs obsolete? 
 https://wiki.xiph.org/OpusFAQ#Does_Opus_make_all_those_other_lossy_codecs_obsolete.3F (20210402) 

https://docs.microsoft.com/en-us/typography/
https://wiki.xiph.org/OpusFAQ#Does_Opus_make_all_those_other_lossy_codecs_obsolete.3F
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The OpenType font format is a widely-supported format for font data with a rich set of capabilities for 
digital typography. It was developed as an extension of the original TrueType format, using the same 
sfnt container structure, and maintains compatibility for fonts that were created following the original 
TrueType specification. But several additional capabilities are supported, including the following: 

– Glyph outline data can use the CFF or CFF version 2 formats, as well as the TrueType glyph format. 

– Multicolor glyph presentation is supported using embedded color bitmaps or SVG documents, or 
using layered compositions of colored, outline-format glyphs defined within the font. 

– All Unicode characters can be supported, including supplementary-plane characters, as well as Uni-
code variation sequences. 

– OpenType Layout tables provide the advanced typographic capabilities needed for high-quality 
typography as well as for international text using the wide variety of scripts supported in The Unicode 
Standard. 

– The mathematical typesetting table allows a font to include data required for layout of complex, math 
formulas. 

– OpenType collection files enable multiple fonts that share common data to be housed within a single 
file, allowing for de-duplication of data. This is especially useful, for example, for sets of CJK 
(Chinese, Japanese, Korean) fonts of the same design that share most glyphs in common but that 
vary with locale-specific glyphs for certain characters. 

– Font variations, “variable fonts”, enable glyph outlines, and other font data, to be variable based on 
one or more design-axis parameters. Whereas a collection file can contain multiple discrete, static 
font resources, a variable font can provide continuous variation in design along each of its axes. 
This can provide great flexibility for content authors and designers while also allowing the font data 
for an entire font family to be represented in an efficient format. 

OPENPGP 

 http://openpgp.org/ 

OpenPGP (eng. Open Pretty Good Privacy) är en icke-proprietär protokoll som kombinerar asymm-
etrisk och symmetrisk kryptering för meddelanden över e-post, digitala signaturer och certifikat. 
Exempel på specifika implementeringar av OpenPGP är PGP och GnuGP. 

Standarden inrättar en Tillitsmodell benämnd OpenPGP PKI för distributionen av publika nycklar i 
en decentraliserad infrastruktur, förkortat på engelska som PKI (eng. Public Key Infrastructure). 
Tillitsmodellen är organiserad som ett tillitsnätverk, förkortat på engelska som WOT (eng. Web of 
Trust), till skillnad från hierarkiskt organiserade tillitsmodeller med centraliserade certifikatutfärdare, 
vilka kan benämnas certifikat PKI eller X.509 PKI. Tillitsmodellen för ett tillitsnätverk inför begreppet 
introduktörer (eng. introducers) som fungerar som ”certifikatutfärdare” i ett certifikat PKI. 

http://openpgp.org/
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Figur 12 En illustration av relationen mellan introduktörer och användare. 

En introduktör kan vara ”pålitlig” eller ”okänd”. En introduktör kan introducera en öppen nyckel knutet 
till en specifik person till sin bekantskapskrets. De i bekantskapskretsen som uppfattar introduktören 
som pålitlig kan acceptera att den öppna nyckeln tillhör den specifika personen som introduktören 
accepterat att nyckeln tillhör. En och samma öppna nyckel kan introduceras av flera olika introduk-
törer. Ju fler introduktörer som anses ”pålitliga” och introducerar nyckeln desto tillförlitligare blir den 
nyckeln. Olika användare kan ha tillit för olika introduktörer, och får avväga antalet pålitliga och 
okända introduktörer för att avgöra om nyckeln är tillförlitligt. 

1. IETF 

RFC 2015 MIME Security with Pretty Good Privacy (PGP) 

RFC 2015 describes how PGP can be used to provide privacy and authentication using MIME (Multipur-
pose Internet Mail Extensions) security content types described in RFC1847. 

RFC 3156 MIME Security with OpenPGP 

RFC 3156 describes how the OpenPGP Message Format can be used to provide privacy and authenti-
cation using MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) security content types described in RFC 
1847. 

RFC 4880 OpenPGP Message Format 

RFC 4880 is maintained in order to publish all necessary information needed to develop interoperable 
applications based on the OpenPGP format.  It is not a step-by-step cookbook for writing an application.  
It describes only the format and methods needed to read, check, generate, and write conforming packets 
crossing any network. It does not deal with storage and implementation questions. It does, however, 
discuss implementation issues necessary to avoid security flaws. 

OpenPGP software uses a combination of strong public-key and symmetric cryptography to provide 
security services for electronic communications and data storage. These services include confidentiality, 
key management, authentication, and digital signatures. It specifies the message formats used in Open-
PGP. 

RFC 5581 The Camellia Cipher in OpenPGP 

Användare  
Väljer vilka introduktörer som är pålitliga, och 
därigenom godtar även den publika nyckeln 

utgivna från tillförlitliga introduktörer. 

Introduktörer 
”Går i god” för en publik nyckel, och 

introducerar den till användare. 
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RFC 5581 presents the necessary information to use the Camellia symmetric block cipher in the Open-
PGP protocol. 

RFC 6091 Using OpenPGP Keys for Transport Layer Security (TLS) Authentication 

RFC 5581 defines TLS extensions and associated semantics that allow clients and servers to negotiate 
the use of OpenPGP certificates for a TLS session, and specifies how to transport OpenPGP certificates 
via TLS. It also defines the registry for non-X.509 certificate types. 

RFC 6637 Elliptic Curve Cryptography (ECC) in OpenPGP 

RFC 6637 defines an Elliptic Curve Cryptography extension to the OpenPGP public key format and 
specifies three Elliptic Curves that enjoy broad support by other standards, including standards publish-
ed by the US National Institute of Standards and Technology. RFC 6637 specifies the conventions for 
interoperability between compliant OpenPGP implementations that make use of this extension and 
these Elliptic Curves. 

ORGANISATIONSNUMMER 

1. SVERIGE 

I 4 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. återfinns en kort instruktion 
för att framställa organisationsnummer. Närmare bestämmelser om tilldelning av organisationsnum-
mer och tillsyn tillfaller skatteverket enligt 5 § samma lag. Hos Skatteverket finns en förteckning över 
”kod för juridisk form”. Till exempel, 21 för ”Enkla bolag”, 31 för ”Handelsbolag, kommanditbolag”, 
43 för ”Europabolag”. 

4 § Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är kontrollsiffra. Tilldelat 

organisationsnummer får icke ändras eller ånyo användas vid tilldelning av nummer. 

 

OSI 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 10181-4:1997 Information technology — Open Systems Interconnection — Security 
frameworks for open systems: Non-repudiation framework — Part 4 

 EDIFACT 

 ISO/IEC 13888 (Non-repudiation) 

ISO/IEC 10181-4 omfattar tillämpningen säkerhetstjänster i öppna system (eng. Open Systems), vilket 
innefattar områden som databaser, distribuerade applikationer, öppen distribuerad behandling (eng. 
Open Distributed Processing), och öppna systems sammanläkning, förkortat på engelska som OSI (eng. 
Open Systems Interconnection). Ramverken för säkerhet avser att definiera medlen för att skydda sys-
temen, objekten däri, och interaktionen mellan systemen. Ramverken omfattar inte en metod för att 
konstruera system eller mekanismer. ISO/IEC 10181-4 
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– definierar det grundläggande begreppet oavvislighet, 

– definierar generella tjänster för oavvislighet, 

– identifierar möjliga mekanismer för att tillhandahålla tjänster för oavvislighet, 

– identifierar generella krav på hantering av tjänster för oavvislighet och mekanismer. 

PADES 

PDF avancerade elektroniska underskrifter, förkortat på engelska som PAdES, enligt specifikationer 
från ETSI. 

1. ETSI 

1.1. EN 319 142 

 För en jämförelse av väsentliga förändringar mellan EN 319 142 och dess föregångare TS 102 778 och TS 103 172, se ETSI 

TR 119 112 V1.1.1 (2019-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Most significant differences between AdES/ASiC ENs 
and previous TSs. 

ETSI EN 319 142 produces a European Norm that will specify formats for PAdES (PDF Advanced 
Electronic Signatures). It includes a PAdES mother specification and companion PAdES profiles, 
including the PAdES Baseline Profile, and one profile for E-Invoicing Profile. PAdES mother speci-
fication part evolves the latest version of ETSI TS 102 788; PAdES Baseline Profile part evolves the 
latest version of ETSI TS 103 172. The work includes the identification and agreement of relevant 
issues to deal with during the evolution of the aforementioned TSs to EN parts. It also includes the 
specification of a new profile of PAdES for e-Invoicing. 

ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures 

ETSI EN 319 142-1 specifies a profile identifying a common set of options that are appropriate for maxi-
mizing interoperability between PAdES signatures. 

ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures; Part 2: Additional PAdES signatures profiles 

ETSI EN 319 142-2 defines extended profiles for PDF signatures, taking over TS 102 778-2 to -6. 

1.2. TS 119 142 

ETSI TS 119 142-3 V1.1.1 (2016-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures; Part 3: PAdES Document Time-stamp digital signatures (PAdES-DTS) 

ETSI TS 119 142-3 specifies a type of PDF digital signatures (ISO 32000-1), based on time-stamps. It 
specifies a format for PAdES digital signatures using a Document Time-stamp (ETSI EN 319 142-1) as 
a digital signature intended to specifically prove the integrity and existence of a PDF document (ISO 
32000-1), rather than proving any form of authentication or proof of origin. 
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1.3. Teknisk kontroll 

1.3.1. ETSI Signatures Conformance Checker 

Etsi centrum för test och interoperabilitet, förkortat på engelska som CTI (eng. Centre for Testing 
and Interoperability) tillhandahåller en kostnadsfri tjänst för att teknisk kontrollera om en implemen-
tering av CAdES överensstämmer med EN 319 142 och TS 102 778.242 

1.3.2. TR och TS 119 144 

ETSI TR 119 144 provides technical specifications for helping implementers and accelerating the 
development of PAdES signature creation and validation applications. The test results may also be 
used in conformity assessment for signature creation and validation applications (EN 19 103) with 
policies requiring conformity to PAdES formats and procedures. First, it defines test suites as comp-
letely as possible for supporting the organization of interoperability testing events where different 
PAdES related applications may check their actual interoperability. Additionally, it includes the speci-
fications required for building up software tools for actually testing technical compliance of PAdES 
signatures against the relevant PAdES related technical specifications. 

ETSI TR 119 144-1 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 1: Overview 

ETSI TR 119 144-1 provides an overview of the series. 

ETSI TS 119 144-2 V2.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 2: Test suites for testing interoperability 
of PAdES baseline signatures 

ETSI TR 119 144-2 could be used by entities interested in testing tools that generate and verify PAdES 
signatures not adhered to any specific profile, but compliant with the mother PAdES specification as 
defined in EN 319 142. 

ETSI TS 119 144-3 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 3: Test suites for testing interoperability 
of additional PAdES signatures 

ETSI TS 119 144-3 could be used by entities interested in testing tools that generate and verify PAdES 
signatures that claim to be compliant with the PAdES Baseline Profile as specified in EN 19 142. 

ETSI TS 119 144-4 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 4: Testing Conformance of PAdES 
baseline signatures 

ETSI TS 119 144-4 specifies, among other things, rules for testing compliance of signatures against the 
PAdES specification. It allows developing a tool that can automatically check that generated PAdES 
signatures are fully compliant with EN 319 142, without any statement on their validity. 

                                                
242  https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php (20210203) 

https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php
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ETSI TS 119 144-5 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 5: Testing Conformance of additional 
PAdES signatures 

ETSI TS 119 144-5 specifies, among other things, rules for testing compliance of signatures against the 
PAdES Baseline Profile specification. It allows developing a tool that could automatically check that a 
PAdES Baseline signature is fully compliant with the relevant part of EN 319 142, without claiming any 
statement on their validity or not. 

1.4. Historik 

1.4.1. TS 102 778 

ETSI TS 102 778-1 V1.1.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 1: PAdES Overview - a framework document for PAdES 

ETSI TS 102 778-2 V1.2.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic - Profile based on ISO 32000-1 

ETSI TS 102 778-3 V1.1.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles 

ETSI TS 102 778-3 V1.1.2 (2009-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BESand PAdES-EPES Profiles 

ETSI TS 102 778-3 V1.2.1 (2010-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BESand PAdES-EPES Profiles 

ETSI TS 102 778-4 V1.1.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES Long Term - PAdES-LTV Profile 

ETSI TS 102 778-4 V1.1.2 (2009-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES Long Term - PAdES-LTV Profile 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 5: PAdES for XML Content -Profiles for XAdES signatures 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 5: PAdES for XML Content -Profiles for XAdES signatures 

ETSI TS 102 778-6 V1.1.1 (2010-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 6: Visual Representations of Electronic Signatures 

1.4.2. TS 103 172 

ETSI TS 103 172 V2.2.2 (2013-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES Baseline 
Profile243 

                                                
243  https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf (20210201) 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf
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1.4.3. TS 102 778 

ETSI TS 102 778-1 V1.1.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 1: PAdES Overview - a framework document for PAdES 

ETSI TS 102 778-2 V1.2.1 (2009-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic - Profile based on ISO 32000-1  

ETSI TS 102 778-3 V1.2.1 (2010-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles 

ETSI TS 102 778-4 V1.1.2 (2009-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES Long Term - PAdES LTV Profile 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 5: PAdES for XML Content - Profiles for XAdES signatures 

ETSI TS 102 778-6 V1.1.1 (2010-07) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 6: Visual Representations of Electronic Signatures 

1.5. Övrigt 

ETSI SR 003 232 V1.1.1 (2011-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles (PAdES); Printable Representations of Electronic Signatures 

ETSI SR 003 232 sammanställer och diskuterar tekniska metoder för att representera värdet av den 
digitala signaturen i PAdES för utskrift. Till exempel, som alfanumerisk sträng eller streckkod. Metoden 
ska kunna användas för att verifiera att det utskrivna representerade värdet av den digitala signaturen 
motsvarar den elektroniska. Metoden möjliggör nödvändigtvis inte att utskriften kan verifieras elektroni-
skt oberoende från det ursprungliga digitala signaturen. Metoden möjliggör endast en jämförelse av en 
utskrift av en digital signatur med den ursprungliga elektroniska digitala signaturen. Med andra ord, en 
form av ”säker fingeravtryck”. Visuell representation av andra delar av digitala signaturer i PAdES berörs 
i TS 102 778-6. 

2. ISO 

ISO 14533-3:2017 Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration — Long term signature profiles — Part 3: Long term signature profiles for PDF 
Advanced Electronic Signatures (PAdES) 

Utgår från ISO 14533-1 och ISO 32000-2. 

PCM 

 LPCM 

 BWF Bilaga 2. Pulse Code Modulation (PCM) Format 

 ITU-T G.711 (PCM of voice frequencies) 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 806 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

PCM är definierat i olika specifikationer. Till exempel, ITU-T G.711 (PCM of voice frequencies) och 
BWF bilaga 2 Pulse Code Modulation (PCM) Format. PCM kan kodas med en linjär kvantisering, 
eller som en funktion av en amplitud. Till exempel, µ-law eller A-law. 

PDF 

 https://www.pdfa.org/ 

 XMP 

 ISO 19593 (Processing steps for packaging and labels in PDF) 

 ISO 21812 (Print product metadata for PDF) 

 ISO 22550 (AFP interchange for PDF) 

 PDF/A 

 PDF/E 

 PDF/R-1 

 PDF/UA 

 PDF/VCR 

 PDF/VT 

 PPML/VDX 

 PDF/X 

1. ADOBE 

1.1. PDF 1.4 

1.1.1. Källunderlag 

Adobe Systems Incorporated PDF Reference (third edition) Adobe Portable Document Format 
Version 1.4 

Adobe Systems Incorporated PDF Reference provides a description of the PDF file format and is intend-
ed primarily for application developers wishing to develop PDF producer applications that create PDF 
files directly. It also contains enough information to allow developers to write PDF consumer applications 
that read existing PDF files and interpret or modify their contents. 

1.1.2. Tekniska egenskaper 

1.1.2.1. Digitala signaturer 

PDF 1.4 definierade endast tekniska egenskaper för att ”signera” dokument digitalt (s. 18). Kursivt i 
ursprunglig text. 

The document can be digitally signed to certifiy its authenticity. The signature may take many 

forms, including a dokument digest that has been encrypted with a public/private key, a biometric 

signature such as a fingerpring, and others. Any subsequent changes to signed PDF file will 

invalidate the signature. 

Den tekniska metoden för att implementera signaturen var tänkt att ske genom specifika insticknings-
program för signeringshantering (s. 547). Kursivt i ursprunglig text. 

https://www.pdfa.org/
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A signature field (PDF 1.3) represents an elektronic "signature" for authenticating the identity of 

a user. The signature may be purely mathematical, such as a public/private-key encrypted 

doument digest, or it may be a biometric form of identification such as a handwritten signature, 

fingerprint, or reinal scan. The specific form of authentication used is implemented by a plug-in 

signature handler. ... 

Adobe hade publicerat en specifikation för digitala signaturer (eng.) PDF Public-Key Digital Signature 
and Encryption Specification. Det dokumentet kan emellertid inte sökas fram. 

2. ISO 

ISO 32000 specifies a digital form for representing electronic documents to enable users to exchan-
ge and view electronic documents independent of the environment in which they were created or the 
environment in which they are viewed or printed. It does not cover: 

‒ specific processes for converting paper or electronic documents to PDF; 

‒ specific technical design, user interface, implementation or operational details of rendering; 

‒ specific physical methods of storing these documents such as media and storage conditions; 

‒ methods for validating the conformance of PDF files, readers, or PDF processors; 

‒ required computer hardware and, or operating system. 

ISO 21757-1:2020 Document management — ECMAScript for PDF — Part 1: Use of ISO 32000-2 (PDF 
2.0) 

 ECMAScript 

ISO 21757-1 defines a set of ECMAScript object types for automating and interacting with PDF docu-
ments and the contents of such documents. 

ISO 32000-1:2008 Document management — Portable document format — Part 1: PDF 1.7 

 Patentanspråk av Adobe har registrerats hos Iso. 

ISO 32000-1 is intended for developers of software that creates PDF files (conforming writers), software 
that reads existing PDF files and usually interprets their contents for display and interaction (conforming 
readers) and PDF products that read and, or write PDF files for a variety of other purposes (conforming 
products). 

ISO 32000-2:2017 Document management — Portable document format — Part 2: PDF 2.0 

ISO 32000-2 is intended for developers of software that creates PDF files (conforming writers), software 
that reads existing PDF files and usually interprets their contents for display and interaction (conforming 
readers), software that reads and displays PDF content and interacts with the computer users to possibly 
modify and save the PDF file (interactive PDF processors) and PDF products that read and, or write 
PDF files for a variety of other purposes (PDF processors). PDF writers and PDF readers are more 
specialized classifications of interactive PDF processors and all are PDF processors. 
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3. W3C 

W3C PDF Techniques for WCAG 2.0 

W3C PDF Techniques for WCAG 2.0244 är ett teknikspecifikt avsnitt i W3C Techniques for WCAG 2.0: 
Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0.245 Teknikspecifika krav ersätter 
inte de generiska tekniska kraven i dokumentet, och kan inte heller antas i alla olika fall vara tillräckliga 
för att framställa sådana tekniskspecifika elektroniska handlingar som uppfyller och överensstämmer 
med kraven i WCAG 2.0. För de fall där tekniskspecifika kraven inte är tillräckliga måste andra val av 
format övervägas för att återge elektroniska handlingar som är tillgängliga för personer med funktions-
hinder. 

PDF/A 

Det framkommer inte av specifikationerna vad förkortningen ”A” avser, men en vanlig förekommande 
tolkning är att det är en förkortning för Arkiv. 

PDF/A-2 och PDF/A-3 är ekvivalenta med undantag för att PDF/A-3 inte begränsar omslutning av 
filformat till typen PDF/A. 

1. ISO 

ISO 19005-1:2005 Document management — Electronic document file format for long-term 
preservation — Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) 

ISO 19005-1 specifies how to use PDF 1.4 for long-term preservation of electronic documents. It is 
applicable to documents containing combinations of character, raster and vector data. 

ISO 19005-2:2011 Document management — Electronic document file format for long-term 
preservation — Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2) 

ISO 19005-2 specifies the use of PDF 1.7, as formalized in ISO 32000-1, for preserving the static visual 
representation of page-based electronic documents over time. It is not applicable to 

– specific processes for converting paper or electronic documents to PDF/A, 

– specific technical design, user interface, implementation, or operational details of rendering, 

– specific physical methods of storing these documents, such as media and storage conditions, and 

– required computer hardware and, or operating systems. 

ISO 19005-3:2012 Document management — Electronic document file format for long-term 
preservation — Part 3: Use of ISO 32000-1 with support for embedded files (PDF/A-3) 

                                                
244  https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/pdf.html (20210403) 
245  Working Group Note 7 (October 2016). 
 https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ (20210403) 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/pdf.html
https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
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ISO 19005-3 specifies the use of PDF 1.7 (ISO 32000-1) for preserving the static visual representation 
of page-based electronic documents over time in addition to allowing any type of other content to be 
included as an embedded file or attachment. 

ISO 19005-4:2020 Document management — Electronic document file format for long-term 
preservation — Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4) 

ISO 19005-4 specifies the use of PDF 2.0 (ISO 32000-2) for preserving the static visual representation 
of page based electronic documents over time in addition to allowing any type of other content to be 
included as an embedded file or attachment. It does not apply to 

– specific processes for converting paper or electronic documents to PDF/A, 

– specific technical design, user interface, implementation, or operational details of rendering, 

– specific physical methods of storing these documents such as media and storage conditions, and 

– required computer hardware and, or operating systems. 

2. PDF ASSOCIATION  

PDF/A Competence Center (2008-03-14) TechNote 0006: Digital Signatures in PDF/A-1 

The main purpose of TechNote 0006 is to help manufacturers of PDF/A-1 conforming producers to 
correctly embed digital signatures. Discussions about the structure of the signature value (cryptographic 
message syntax) and the long term quality of specific signature techniques are beyond the scope of the 
Tech-Note. 

3. RIKSARKIVET 

3.1. Frågor och svar 

3.1.1. Kan vi använda PDF 1.5-1.7 för att implementera PDF/A-1? 

Som huvudregel, nej. En strikt tolkning av specifikationen tillåter inte en sådan kombination; under-
rubriken är bokstavligen (eng.) Use of PDF 1.4 (PDF/A-1), och normativa hänvisningar pekar specifi-
kt på (eng.) PDF Reference: Adobe Portable Document Format, Version 1.4, Adobe Systems Incor-
porated – 3rd ed. (ISBN 0-201-75839-3). 

Riksarkivet har tidigare lämnat öppet för att använda PDF 1.5-1.7 för att implementera PDF/A-1, 
bland annat i Teoretisk PDF/A (a. 3), och i svar till frågor om PDF/A. 

PDF/A är en delmängd av PDF. Utgångspunkten för PDF/A-1 är PDF 1.4, men senare versioner 

av PDF (1.5, 1.6, 1.7) kan även användas under förutsättning att de uppfyller kraven i ISO 

19005-1:2005, det vill säga, PDF/A (se exempelvis TechNote 0006: Digital Signatures in PDF/A-

1, PDF/A Competence Center, 2008-03-14 s. 1). 
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Det finns emellertid anledning att överge det ställningstagandet, och tillämpa en mer strikt tolkning 
framöver. Det vill säga, endast PDF 1.4 för PDF/A-1, endast PDF 1.7 för PDF/A-2 -3, och endast 
PDF 2.0 för PDF/A-4. 

Den tidigare rekommendationen grundades sig i TechNote 0006. 

PDF 1.5, 1.6, 1.7 documents can also be PDF/A-1 conformant if they meet the requirements of 

the standard. This applies in particular to digital signatures, where for example the appearance 

stream must obey the rules of the standard whereas the cryptographic message syntax may 

conform to newer versions. Therefore higher versions than 1.4 are mentioned in this TechNote 

where appro-priate. 

En anledning att avvika från huvudregeln var för att kunna implementera digitala signaturer i PDF/A-
1. Denna anpassning var särskild nödvändig eftersom Riksarkivet endast tillät PDF/A-1. Det finns 
samtidigt inte några tekniska hinder för att framställa en PDF/A-1 med andra versioner av PDF förut-
satt att implementeringen följer standarden för PDF/A-1. Frågan är därför, varför som huvudregel 
förbjuda framställningen av en PDF/A-1 med andra versioner av PDF förutsatt att implementeringen 
följer standarden för PDF/A-1? 

Att använda PDF 1.6 eller 1.7 innebär att tekniska egenskaper eller funktionaliteter kan implementer-
as som inte helt eller delvis framkommer av PDF 1.4. Frågan är därför, vilka tekniska egenskaper 
eller funktionaliteter i PDF 1.6 eller 1.7 ska tolkas överensstämma med PDF/A-1? Problemet är att 
PDF/A-1 inte uttryckligen kunde förbjuda tekniska egenskaper och funktionaliteter som senare till-
kommit i specifikationen för PDF 1.7, vilket kunde göras med PDF/A-2 och -3. 

Det finns alltså en risk för att implementatörer kan göra olika tolkningar av vad som faller inom eller 
utanför PDF/A-1, vilket redan är ett problem om de skulle utgå endast från PDF 1.4. Konsekvensen 
kan bli att återgivningen av PDF/A-1 blir alltmer oförutsägbar eftersom tekniska egenskaper och 
funktionaliteter inte kan härledas tillbaka till den ursprungliga specifikationen. 

Huvudregeln bör därför vara att tillämpa en strikt tolkning. Det vill säga, endast PDF 1.4 för PDF/A-
1. Undantaget kan vara när det finns tydliga tekniska specifikationer för en avgränsad och preciserad 
teknisk egenskap eller funktionalitet som dels är av särskild betydelse, dels går att implementera 
konsekvent över olika implementatörer. Till exempel, att uppfylla behovet av digitala signaturer i 
PDF/A-1 med TechNote 0006. 

3.1.2. Vad är skillnaden mellan PAdES och PDF/A-1? 

‒ PAdES utgår från ISO 32000-1 (standardiserad PDF 1.7) och specificerar tekniska egenskaper 
och funktionaliteter för att framställa AdES för ett PDF-dokument. Specifikationen definierar en 
metod för att med tiden validera underskrifter; LTV (eng. Long Term Validation). 

‒ PDF/A-1 utgår från PDF 1.4 och avser att allmänt uppfylla kraven på bevarande. Stödet för 
Digitala signaturer är begränsat men möjligt genom en ”teknisk anteckning” (eng. Technical Note) 
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som utgår från att en PDF/A-1 framställs utifrån PDF 1.7,246 men den tekniska metoden är inte 
detsamma som för PAdES. 

4. VERAPDF 

 https://verapdf.org/ 

 https://demo.verapdf.org/ 

 https://github.com/verapdf 

 http://www.preforma-project.eu/pdfa-conformance-checker.html 

 PDF/A 

VeraPDF var ett av programmen som togs fram inom Preforma för att kontrollera att en framställd 
instans av PDF/A överensstämmer med specifikationen för PDF/A. Förutom programmet finns även 
träningsdata,247 och dokumentation om hur de framställts. Det vill säga, om hur träningsdata kan 
återskapas. 248 

Programmet utgörs av flera program, varav av betydelse i sammanhanget är (eng.) veraPDF-valida-
tion249 som utför materiell och formella kontroller av 

‒ PDF/A-1 

‒ PDF/A-2 

‒ PDF/A-3 

‒ PDF/UA-1 

veraPDF har även funktionalitet för att extrahera tekniska egenskaper, reparera metadata, och for-
mulera policy kontroller.250 

PDF/E 

 https://3dpdfconsortium.org/pdf-e/ 

 BEAst (2019-09-30) PDF Guidelines, Anvisningar inför leverans av PDF-handlingar (v2.0)251 

 Construction Progress Coalition (2014-08-18) Guidelines for Construction PDF Documents (v1.0)252 

                                                
246  https://www.pdfa.org/resource/technical-note-tn0006-digital-signatures-in-pdfa-1/ (20210505) 
247  https://github.com/veraPDF/veraPDF-corpus (20210414) 
248  https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/pdfa (20210414) 
249  https://github.com/veraPDF/veraPDF-validation (20210501) 
250  https://docs.verapdf.org/policy/ (20210501) 
251  https://beast.se/standarder/beast-document/ (20210417) 
252  https://www.constructionprogress.org/pdf-guidelines (20210417) 

https://verapdf.org/
https://demo.verapdf.org/
https://github.com/verapdf
http://www.preforma-project.eu/pdfa-conformance-checker.html
https://3dpdfconsortium.org/pdf-e/
https://www.pdfa.org/resource/technical-note-tn0006-digital-signatures-in-pdfa-1/
https://github.com/veraPDF/veraPDF-corpus
https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/pdfa
https://github.com/veraPDF/veraPDF-validation
https://docs.verapdf.org/policy/
https://beast.se/standarder/beast-document/
https://www.constructionprogress.org/pdf-guidelines
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1. ISO 

ISO 24517-1:2008 Document management — Engineering document format using PDF — Part 1: Use 
of PDF 1.6 (PDF/E-1) 

ISO 24517-:2008 specifies the use of the Portable Document Format (PDF) Version 1.6 for the creation 
of documents used in engineering workflows. It does not cover 

– method of electronic distribution, 

– method of creation or conversion from paper or electronic documents to PDF/E, 

– specific technical design, user interface, or implementation, 

– required computer hardware and, operating systems, and 

– methods for validating the conformance of PDF/E files or readers. 

PDF/R-1 

1. ISO 

ISO 23504-1:2020 Document management applications — Raster image transport and storage — Part 
1: Use of ISO 32000 (PDF/R-1) 

ISO 23504-1 defines a subset of ISO 32000 suitable for storage, transport and exchange of multi-page 
raster-image documents, including but not limited to scanned documents. Bi-tonal, grayscale and RGB 
images are supported. Compression options for image data streams include JPEG, CCITT Group 4 Fax 
and uncompressed. 

PDF/UA 

1. ISO 

ISO 14289-1:2014 Document management applications — Electronic document file format 
enhancement for accessibility — Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1) 

ISO 14289-1 specifies the use of ISO 32000-1 to produce accessible electronic documents. It is not 
applicable to 

– specific processes for converting paper or electronic documents to PDF/UA, 

– specific technical design, user interface, implementation, or operational details of rendering, 

– specific physical methods of storing these documents, such as media and storage conditions, and 

– required computer hardware and/or operating systems. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 813 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

2. VERAPDF 

VeraPDF kan utföra materiell och formella kontroller av PDF/U-1. Närmare beskrivning av veraPDF 
samlas under PDF/A. 

PDF/VCR 

 PDF 

 PPML/VDX 

 PDF/VT 

1. ISO 

ISO 16613-1:2017 Graphic technology — Variable content replacement — Part 1: Using PDF/X for 
variable content replacement (PDF/VCR-1) 

ISO 16613-1 enables variable data printing applications using PDF template-based variable content 
substitution where 

– a PDF template file containing pages with variable content substitution fields (placeholders) is deliv-
ered ahead of a print production run and may be reused across multiple print production runs, and 

– PDF-based variable data substitution content is provided during print production and merged with 
the PDF template to produce final form variable content page output. 

ISO 16613-1 defines PDF/VCR (PDF for Variable Content Replacement), a set of base technical requi-
rements for a PDF template file format, a PDF-based variable data substitution content format and a 
framework for in-RIP variable content merging. The PDF/VCR base technical requirements do not inclu-
de writer and processor conformance. It also defines the PDF/VCR-1 conformance level which is based 
on the PDF/VCR base technical requirements and defines conformance requirements: 

– PDF/VCR-1 template file format. 

– PDF/VCR-1 data sequence format; a variable data substitution content format. 

– PDF/VCR-1 writer; a software application which can generate PDF/VCR-1 template files. 

– PDF/VCR-1 data provider; a software application which can generate PDF/VCR-1 data sequences. 

– PDF/VCR-1 processor; a software application which can perform substitution (replacement) of PDF/
VCR-1 template placeholder objects with substitution content provided within a PDF/VCR-1 data 
sequence. 

NOTE Additional conformance levels can be added at a later time based on the same PDF/VCR base 
technical requirements. 

NOTE A conforming PDF/VCR-1 template file contains all necessary information for variable content 
printing by adding matching substitution content. Generating the substitution content usually requires 
additional information not present in the template file. 
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The template file format defined in ISO 16613-1 is based on PDF/X formats (ISO 15930) for the repres-
entation of a single or multiple page template containing both static content and stylized variable content 
placeholders. The variable data format defined is based on the CSV file format (RFC 4180). It supports 
the representation of substitution content data that can be merged into the template's variable content 
placeholders to produce complete page content utilizing the full PDF graphics model. 

PDF/VT 

 PDF 

 PDF/VCR 

 PPML/VDX 

1. ISO/IEC 

PDF/VT allows the specification of document structure and layout, content data, and interaction of 
graphical objects in a graphics model that supports transparency and both device-dependent and 
device-independent colour spaces. All elements are either included or provision is made for unique 
identification of externally supplied graphical content or ICC profiles. PDF/VT is designed to enable 
variable data and transactional printing in a variety of environments from desktop printers to digital 
production presses. This includes hybrid workflows involving both conventional and digital printing. 

ISO 16612-2:2010 Graphic technology — Variable data exchange — Part 2: Using PDF/X-4 and PDF/X-
5 (PDF/VT-1 and PDF/VT-2) 

ISO 16612-2 defines the PDF/VT document format and methods to enable reliable document exchange 
for VT (Variable data and Transactional) printing. For the representation of such documents it uses the 
PDF 1.6, as restricted by PDF/X-4 and PDF/X-5. 

ISO 16612-2 does not provide for the specification and encoding of production and device control infor-
mation but is constructed to enable its use with International CIP4 (Cooperation for the Integration of 
Processes in Prepress, Press, and Postpress) Organization JDF (Job Document Format) or similar job 
ticket formats. 

ISO 16612-3:2020 Graphic technology — Variable data exchange — Part 3: Using PDF/X-6 (PDF/VT-3) 

ISO 16612-3 defines the PDF/VT-3 document format and methods to enable reliable document exchan-
ge for VT (Variable data and Transactional) printing. For the representation of such documents it uses 
PDF 2.0, as restricted by PDF/X-6. 

PDF/X 

1. ISO 

ISO 15930-1:2001 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Use of PDF — Part 1: 
Complete exchange using CMYK data (PDF/X-1 and PDF/X-1a) 

ISO 15930-1 specifies the methods for the use of PDF for the dissemination of compound CMYK digital 
data, in a single exchange, that is complete and ready for final print reproduction. 
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ISO 15930-3:2002 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Use of PDF — Part 3: 
Complete exchange suitable for colour-managed workflows (PDF/X-3) 

ISO 15930-3 specifies the use of PDF for the dissemination of complete digital data, in a single ex-
change, that contains all elements necessary for final print reproduction. These exchanges will support 
both colour-managed workflows and traditional CMYK workflows. 

ISO 15930-3 är utökad från PDF 1.3, till skillnad från ISO 15930-6 som är utökat från PDF 1.4. 

ISO 15930-4:2003 Graphic technology — Prepress digital data exchange using PDF — Part 4: 
Complete exchange of CMYK and spot colour printing data using PDF 1.4 (PDF/X-1a) 

ISO 15930-4 specifies the use of PDF 1.4 for the dissemination of complete digital data, in a single 
exchange that contains all elements ready for final print reproduction. CMYK and spot-colour data are 
supported in any combination. 

ISO 15930-6:2003 Graphic technology — Prepress digital data exchange using PDF — Part 6: 
Complete exchange of printing data suitable for colour-managed workflows using PDF 1.4 (PDF/X-3) 

ISO 15930-6 specifies the use of PDF 1.4 for the dissemination of complete digital data, in a single 
exchange that contains all elements necessary for final print reproduction. Colour-managed, CMYK, 
Gray, RGB or spot colour data are supported. 

ISO 15930-6 är utökad från PDF 1.4, till skillnad från ISO 15930-3 som är utökat från PDF 1.3. 

ISO 15930-7:2010 Graphic technology — Prepress digital data exchange using PDF — Part 7: 
Complete exchange of printing data (PDF/X-4) and partial exchange of printing data with external 
profile reference (PDF/X-4p) using PDF 1.6 

ISO 15930-7 specifies the use of PDF 1.6 for the dissemination of digital data intended for print reproduc-
tion. When all elements necessary for final print reproduction are contained within the file, it is designat-
ed as PDF/X-4. If a required ICC profile is externally supplied and unambiguously identified, it is desig-
nated as PDF/X-4p. Colour-managed, CMYK, gray, RGB or spot colour data are supported, as are PDF 
transparency and optional content. Files can be prepared for use with gray, RGB and CMYK printing 
characterizations. 

ISO 15930-8:2010 Graphic technology — Prepress digital data exchange using PDF — Part 8: Partial 
exchange of printing data using PDF 1.6 (PDF/X-5) 

ISO 15930-8 specifies the use of PDF 1.6 for the dissemination of digital data intended for print, whereby 
all elements necessary for final print reproduction are either included or provision is made for unique 
identification of externally supplied graphical content or n-colorant ICC profiles. It supports colour-mana-
ged, CMYK, gray, RGB or spot colour data in any combination; as are PDF transparency and optional 
content. Files can be prepared for use with gray, RGB, CMYK and n-colorant printing characterizations. 

ISO 15930-9:2020 Graphic technology — Prepress digital data exchange using PDF — Part 9: 
Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external 
profile reference (PDF/X-6p and PDF/X-6n) using PDF 2.0 

ISO 15930-9 specifies the use of PDF 2.0 (ISO 32000-2) for the complete and partial exchange of digital 
data intended for print reproduction. 
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2. RIKSARKIVET 

2.1. Frågor och svar 

2.1.1. Har en elektronisk handling i formatet PDF/X-1a förutsättningar att framställas som PDF/A? 

Ja, en PDF/A-1, -2, eller -3, under förutsättning 

‒ att programmet implementerar dels formatet i överensstämmelse med standarden för PDF/X-1a, 
dels en ”dokumentinformationsordbok”,  

‒ att handlingen endast använder funktionaliteter som är tillåtna i PDF/A-1, -2 eller -3. 

Av en anteckning i ISO 19005-1 framgår (s. 14) att specifikationerna kan vara kompatibla (eng.): 

Since a document information dictionary is allowed within a conforming file, it is possible for a 

single file to be both PDF/A-1 (ISO 19005-1) and PDF/X (ISO 15930-4 and ISO 15930-6) 

En liknande anteckning återfinns i ISO 19005-2 och -3 (eng.): 

Since a document information dictionary is allowed within a conforming file, it is possible for a 

single file to be conformant with multiple standards, including this part of ISO 19005, PDF/X 

(ISO 15930-1, ISO 15930-3, ISO 15930-4, ISO 15930-6, and ISO 15930-7) and PDF/E-1 (ISO 

24517-1). 

Det förutsätter alltså att programmet som implementerar PDF/X-1a gör det i överensstämmelse med 
standarden för PDF/X-1a. Riksarkivet har inte föreskrivit någon teknisk kontroll för PDF/X-1a. Det 
finns program på marknaden som kan utföra tekniska kontroller, men vilka inte har utvärderats. 

Av de hänvisade anteckningarna i PDF/A-1, -2, -3 följer att förutsättningen för att en PDF/X-1a ska 
kunna uppfylla de tekniska kraven för PDF/A är att endast tillåtna funktionaliteter har använts från 
respektive version av PDF/A. 

PDF417 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15438:2015 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— PDF417 bar code symbology specification 

ISO/IEC 15438 specifies the requirements for the bar code symbology known as PDF417. It specifies 
PDF417 symbology characteristics, data character encodation, symbol formats, dimensions, error cor-
rection rules, reference decoding algorithm, and a number of application parameters. 
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PE 

 COFF 

1. MICROSOFT 

Microsoft (03/31/2021) PE Format 

The PE Format specification describes the structure of executable (image) files and object files under 
the Windows family of operating systems. These files are referred to as PE (Portable Executable) and 
COFF (Common Object File Format) files, respectively. 

PEM 

 CRT 

1. IETF 

RFC 1421 ska ha sammanblandats med liknande varianser som OpenPGP ASCII armor (IETF RFC 
4880), och OpenSSH key file format (IETF RFC 4716). Dessa varianser gav upphov till CRT som 
avsåg att normalisera alla varianser av ”PEM”. 

RFC 1421 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part I: Message Encryption and 
Authentication Procedures 

RFC 1421 defines message encryption and authentication procedures, in order to provide PEM (privacy-
enhanced mail) services for electronic mail transfer in the Internet. It is intended to become one member 
of a related set of four RFCs. The procedures defined in RFC 1421 are intended to be compatible with 
a wide range of key management approaches, including both symmetric (secret-key) and asymmetric 
(public-key) approaches for encryption of data encrypting keys. Use of symmetric cryptography for 
message text encryption and, or integrity check computation is anticipated. RFC 1422 specifies suppor-
ting key management mechanisms based on the use of public-key certificates. RFC 1423 specifies 
algorithms, modes, and associated identifiers relevant to the current RFC and to RFC 1422. RFC 1424 
provides details of paper and electronic formats and procedures for the key management infrastructure 
being established in support of these services. 

Privacy enhancement services are confidentiality, authentication, message integrity assurance, and 
non-repudiation of origin. They are offered through the use of end-to-end cryptography between originat-
or and recipient processes at or above the User Agent level. No special processing requirements are 
imposed on the Message Transfer System at endpoints or at intermediate relay sites. This approach 
allows privacy enhancement facilities to be incorporated selectively on a site-by-site or user-by-user 
basis without impact on other Internet entities. Interoperability among heterogeneous components and 
mail transport facilities is supported. 

The scope of RFC 1421 is confined to PEM processing procedures for the RFC 822 textual mail environ-
ment, and defines the Content-Domain indicator value RFC822 to signify this usage. Follow-on work in inte-
gration of PEM capabilities with other messaging environments, such as MIME, is anticipated and will 
be addressed in separate and, or successor documents, at which point additional Content-Domain indica-
tor values will be defined. 
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PEPPOL 

 https://peppol.eu/ 

 https://github.com/OpenPEPPOL/ 

 https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/peppol 

 Svefaktura 

 UBL 

Peppol består av flera specifikationer. För fakturor är utgångspunkten CEN EN 16931, vilka har 
antagits som SS-EN och SS-CEN 16931. OpenPEPPOL har tagit fram Peppol BIS Billing för implem-
enteringen av EN 16931. OpenPEPPOL har även tagit fram specifikationer för elektronisk överläm-
nande över nätverk och riktlinjer för implementeringen av anslutningspunkter (eng. Access Point). 

1. CEN 

EN 16931-1:2017 Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an 
electronic invoice253 

EN 16931-1 establishes a semantic data model of the core elements of an electronic invoice. The sem-
antic model includes only the essential information elements that an electronic invoice needs to ensure 
legal, including fiscal, compliance and to enable interoperability for cross-border, cross sector and for 
domestic trade. The semantic model may be used by organizations in the private and the public sector 
for public procurement invoicing. It may also be used for invoicing between private sector enterprises. It 
has not been specifically designed for invoicing consumers. EN 16931-1 complies at least with the 
criteria: 

– It is technologically neutral. 

– It is compatible with relevant international standards on electronic invoicing. 

– The application of EN 16931-1 should comply with the requirements for the protection of personal 
data of Directive 95/46/EC, having due regard to the principles of privacy and data protection by-
design, data minimization, purpose limitation, necessity and proportionality. 

– It is consistent with the relevant provisions of Directive 2006/112/EC. 

– It allows for the establishment of practical, user-friendly, flexible and cost-efficient electronic invoici-
ng systems. 

– It takes into account the special needs of small and medium-sized enterprises as well as of sub-
central contracting authorities and contracting entities. 

– It is suitable for use in commercial transactions between enterprises. 

CEN/TS 16931-2:2017 Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1 

                                                
253  Reviderad genom EN 16931-1:2017+A1:2019, EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020. 

https://peppol.eu/
https://github.com/OpenPEPPOL/
https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/peppol
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CEN/TS 16931-2 provides in the list of syntaxes that complies with and allows to express syntactically 
the core invoice model as specified in EN 16931-1, according to the selection criteria provided by the 
Standardization Request. The selection of the syntaxes also derived from the Standardization Request. 
It states that, to limit costs on public authorities, the list should ideally not exceed five syntaxes. Four 
syntaxes were taken into account and assessed according to criteria provided by the Standardization 
Request. 

CEN/TS 16931-3-1:2017 Electronic invoicing – Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core 
elements of an electronic invoice 

CEN/TS 16931-3-1 specifies the methodology of the mapping between the semantic model of an elec-
tronic invoice (EN 16931-1), and a syntax. For each element in the semantic model, including sub-
elements or supplementary components such as Identification scheme identifiers, it should be defined 
which element in the syntax is to be used to contain its information contents. Any mismatches between 
semantics, format, cardinality or structure are indicated. 

CEN/TS 16931-3-2:2020 Electronic invoicing – Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) 
invoice and credit note 

CEN/TS 16931-3-2 specifies the mapping between the semantic model of an electronic invoice (EN 169
31-1) and the UBL 2.1 syntax (ISO/IEC 19845). For each element in the semantic model, including sub-
elements or supplementary components such as Identification scheme identifiers, it is defined which 
element in the syntax is to be used to contain its information contents. Any mismatches between seman-
tics, format, cardinality or structure are indicated. 

CEN/TS 16931-3-3:2020 Electronic invoicing – Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry 
Invoice D16B 

CEN/TS 16931-3-3 specifies the mapping between the semantic model of an electronic invoice (EN 169
31-1) and the Cross Industry Invoice in the UN/CEFACT XML syntax. For each element in the semantic 
model, including sub-elements or supplementary components such as Identification scheme identifiers 
it is defined which element in the syntax is to be used to contain its information contents. Any mismatch-
es between semantics, format, cardinality or structure are indicated. 

CEN/TS 16931-3-4:2020 Electronic invoicing – Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B 

CEN/TS 16931-3-4 specifies the mapping between the semantic model of an electronic invoice (EN 169
31-1) and the UN/EDIFACT (ISO/IEC 9735) syntax. For each element in the semantic model, including 
sub-elements or supplementary components such as Identification scheme identifiers, it is defined which 
element in the syntax is to be used to contain its information contents. Any mismatches between 
semantics, format, cardinality or structure are indicated. 

CEN/TR 16931-4:2017 Electronic invoicing – Part 4: Guidelines on interoperability of electronic 
invoices at the transmission level 

CEN/TR 16931-4 recommends a set of Guidelines to ensure interoperability at the transmission level to 
be used in conjunction with EN (European Norm) for the semantic data model of the core elements of 
an electronic invoice and its other associated deliverables. The Guidelines are by nature non-prescrip-
tive and non-binding. 

CEN/TR 16931-5:2017 Electronic invoicing – Part 5: Guidelines on the use of sector or country 
extensions in conjunction with EN 16931-1, methodology to be applied in the real environment 
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CEN/TR 16931-5 describes how trading partners may extend the core invoice model and the related 
business rules and code lists, in order to support business cases that are specific to their trading environ-
ment, while at the same time maintaining semantic interoperability with the core invoice model. It does 
not define a methodology for creation of core invoice usage specification, nor does it describe the detail-
ed process of syntax binding. 

CEN/TR 16931-6:2017 Electronic invoicing – Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to 
its practical application for an end user 

CEN/TR 16931-6 describes the methodology used for testing at a semantic level and at the syntax level, 
as well as describing the semantic testing, the syntax testing and testing of the validation artefacts that 
represent EN 16931-1 and the test results. The testing of the validation artefacts will ensure they can 
be used to automatically check conformance with EN 16931-1. 

CEN/TS 16931-7:2020 Electronic invoicing – Part 7: Methodology for the development and use of EN 
16931-1 compliant structured Core Invoice Usage Specifications 

CEN/TS 16931-7 applies in case a CIUS (Core Invoice Usage Specifications) is produced as a specifica-
tion with the objective of registering it in the appropriate registry. It also establishes requirements for the 
steps to be taken in the process of creating CIUS (EN 16931-1). Furthermore, CEN/TS 16931-7 provides 
guidance for the creation and implementation of a CIUS. The points in focus are 

– steps that need to be taken in consideration to avoid unnecessary proliferation and fragmentation 
in the use of CIUSs, and 

– guidance on the creation and implementation of CIUSs, with a quality control objective. It should be 
noted that it is planned to apply the same principles and processes to extensions that are documen-
ted in a separate document. 

2. OPENPEPPOL 

PEPPOL BIS Billing, version 3.0.5254 

PEPPOL BIS (Business Interoperability Specification) Billing is concerned with clarifying requirements 
for ensuring interoperability and provides guidelines for the support and implementation of these require-
ments. It also provides a detailed implementation guideline for the invoice and credit note transactions. 

PEPPOL eDelivery Network specifications 

Det finns 9 specifikationer för elektronisk överlämnande över nätverk. 

PEPPOL AS4 Profile (v2.0.1) describes how to implement AS4 in the PEPPOL network. AS4 implemen-
tations must follow CEF eDelivery AS4 Profile v1.14, and aspects described in PEPPOL AS4 Profile 
that further define and restrict features and attributes that are either not profiled in the CEF specification, 
or are optional and not used in the PEPPOL network. In short, AS4 is used in the PEPPOL network for 
transmission of asynchronous messages between corner 2 and corner 3 in a Four Corner Topology 
using the PEPPOL PKI for signature and encryption on AS4 message level and SMP/SML for dynamic 
discovery. 

                                                
254  https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/ (20210407) 

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
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PEPPOL Business Message Envelope (v1.2) is a customization of the UN/CEFACT SBDH (Standard 
Business Document Header). The customization represents a true subset of the standard XML Schemas 
and any instance conformant to this specification is also conformant to the SBDH. The PEPPOL 
Message Envelope makes it possible for Access points to: 

– Route messages without having to access to the business message and data. 

– Always use the same way of identifying sender/receiver, document type and process. 

– Overcome issues with namespace or versioning of the payload. 

– Provide additional attributes that help processing the payload. 

The Message Envelope can also carry some of the infrastructure elements when using protocols like 
AS2 or AS4. The creation of the Message Envelope is recommended to be done already in the system 
issuing the business document but it may also be created by a service provider who is preparing the 
document for transportation to the receiver’s Access Point. The specification does not recommend any 
particular setup with regard to this when the Message Envelope is not created in the issuing system. 

PEPPOL Directory (v1.1) describes the architecture and interfaces of the PD (PEPPOL Directory); form-
erly known as PEPPOL Yellow Pages. It also describes the architecture of the PDserver, the interfaces 
to and from it as well as the data format for the Business Cards within the SMP. The goal of the PD-
project is to create a publicly available, searchable list of all PEPPOL participants with their respective 
metadata, for example, company name, country code. The PD is not meant to replace existing PEPPOL 
components but to be an aggregator for data that is contained in existing PEPPOL SMPs. 

PEPPOL Policy for Transport Security (v1.0) covers the policies on the use of TLScertificates and TLS 
configurations in order to 

– limit disruptions in traffic between actors, and 

– provide good security requirements for both current and future demands. 

Actors within the PEPPOL eDelivery Network are required to manage two different types of electronic 
certificates: 

– TLScertificates, used on transport level to provide a standard solution for securing server authentica-
tion and message confidentiality. 

– OpenPEPPOL certificates, used on application level, to secure that only authorized and approved 
actors are operating within the PEPPOL eDelivery Network. 

The TLSCertificates are not provided by OpenPEPPOL and must be issued by third party Certificate 
Authorities. 

PEPPOL Policy for use of Identifiers (v4.0) outlines the policy for using the correct identifiers. Identifiers 
are information elements that establish the identity of objects, for example, organizations, products, 
places. The PEPPOL project uses many identifiers in both its transport infrastructure and within the 
documents exchanged across that infrastructure. The policy specifically covers two significant identifi-
ers: 

– Parties and Participants, for example, organizations, persons, 
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– Services, for example, business profiles, document types. 

These are the “who” and the “what” of PEPPOL business exchanges. The policy also introduces princip-
les for any identifiers used in the PEPPOL environment. Implementers failing to adhere to these policies 
seriously jeopardize the interoperability of the information being exchanged. This policy should form a 
requirement of any PEPPOL participation agreements. 

PEPPOL Transport Infrastructure AS2 Profile (v2.0) is designed to facilitate becoming a compliant Acc-
ess Point under the governance of the OpenPEPPOL Association. The OpenPEPPOL Association is 
comprised of public and private members of the PEPPOL community and has taken over responsibilities 
for PEPPOL specifications, building blocks and services. The word PEPPOL in this context refers to 
both the community and the association involving these responsibilities and reflects the requirements of 
the PEPPOL TICC (Transport Infrastructure Coordinating Community). 

PEPPOL Transport Infrastructure BusDox Common Definitions (v1.01) contains the definitions and 
terms that are common between BUSDOX (Business Document Exchange Network) service metadata 
and transport specifications. 

– The START and LIME transport specifications. 

– The SML (Service Metadata Locator) and SMP (Service Metadata Publishing) specifications. 

– A scheme for process identifiers, which is identified by the string cenbii_procid_pia. 

PEPPOL Transport Infrastructure Service Metadata Locator (SML) (v1.01) defines the profiles for the 
discovery and management interfaces for the BUSDOX (Business Document Exchange Network) 
Service Metadata Locator service. The Service Metadata Locator service exposes three interfaces. 

– Service Metadata discovery interface: the lookup interface which enables senders to discover servi-
ce metadata about specific target participants. 

– Manage participant identifiers interface: the interface for Service Metadata publishers for managing 
the metadata relating to specific participant identifiers that they make available. 

– Manage service metadata interface: the interface for Service Metadata publishers for managing the 
metadata about their services, e.g. binding, interface profile and key information. 

PEPPOL Transport Infrastructure Service Metadata Publishing (SMD) (v1.1.0) describes the REST 
(Representational State Transfer) interface for SMD within BUSDOX (Business Document Exchange 
Network). It describes the request and response exchanges between a Service Metadata Publisher and 
a client wishing to discover endpoint information. A client could be an end-user business application or 
an Access Point. It also defines the request processing that must happen at the client. 

3. SIS 

SS-EN 16931-1:2017+A1:2019 Elektronisk fakturering – Del 1: Semantisk datamodell för en 
elektronisk fakturas basinnehåll 

SS-EN 16931-1 är ekvivalent med CEN EN 16931-1. 
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SIS-CEN/TS 16931-2:2017 Elektronisk fakturering - Del 2: Lista över syntaxer som överensstämmer 
med EN 16931-1 

SIS-CEN/TS 16931-2 är ekvivalent med CEN/TS 16931-2. 

SIS-CEN/TS 16931-3-1:2017 Elektronisk fakturering - Del 3-1: Metodik för syntaxbindningar för en 
elektronisk fakturas basinnehåll 

SIS-CEN/TS 16931-3-1 är ekvivalent med CEN/TS 16931-3-1. 

SIS-CEN/TS 16931-3-2:2017 Elektronisk fakturering - Del 3-2: Syntaxbindning för ISO/IEC 19845 (UBL 
2.1) faktura och kreditnota 

SIS-CEN/TS 16931-3-2 är ekvivalent med CEN/TS 16931-3-2. 

SIS-CEN/TS 16931-3-3:2017 Elektronisk fakturering - Del 3-3: Syntaxbindning för UN/CEFACT XML 
Cross Industry Invoice D16B 

SIS-CEN/TS 16931-3-3 är ekvivalent med CEN/TS 16931-3-3. 

SIS-CEN/TS 16931-3-4:2017 Elektronisk fakturering - Del 3-4: Syntaxbindning för UN/EDIFACT INVOIC 
D16B 

SIS-CEN/TS 16931-3-4 är ekvivalent med CEN/TS 16931-3-4. 

SIS-CEN/TR 16931-4:2017 Elektronisk fakturering - Del 4: Riktlinjer för interoperabilitet vid överföring 
av elektroniska fakturor 

SIS-CEN/TR 16931-4 är ekvivalent med CEN/TS 16931-4. 

SIS-CEN/TR 16931-5:2017 Elektronisk fakturering - Del 5: Riktlinjer för användning av bransch- eller 
landsspecifika tillägg i enlighet med EN 16931-1, metodik som ska tillämpas vid verklig användning 

SIS-CEN/TR 16931-5 är ekvivalent med CEN/TS 16931-5. 

SIS-CEN/TR 16931-6:2017 Elektronisk fakturering - Del 6: Resultat från test av den praktiska 
tillämpbarheten av EN 16931-1 för en slutanvändare 

SIS-CEN/TR 16931-6 är ekvivalent med CEN/TS 16931-6. 

PER 

 ASN.1 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8825-2:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 2: Specification of 
Packed Encoding Rules (PER) 
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ISO/IEC 8825-2 specifies PERs that may be used to derive a transfer syntax for values of types defined 
in ISO/IEC 8824-1. These PERs are also to be applied for decoding such a transfer syntax in order to 
identify the data values being transferred. The encoding rules specified: 

– are used at the time of communication; 

– are intended for use in circumstances where minimizing the size of the representation of values is 
the major concern in the choice of encoding rules; 

– allow the extension of an abstract syntax by addition of extra values, preserving the encodings of 
the existing values, for all forms of extension described in ISO/IEC 8824-1; 

– can be modified in accordance with the provisions of ISO/IEC 8825-6. 

ISO/IEC 8825-6:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 6: Registration and 
application of PER encoding instructions 

ISO/IEC 8825-6:2015 specifies: 

– the information needed and the format to be used for specifying PER encoding instructions; 

– the mechanisms for approving new PER encoding instructions from time to time and the operation 
of the Registration Authority for PER encoding instructions; 

– the means of associating a PER encoding instruction with an ASN.1 type using both type prefixes 
and an encoding control section. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.691 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: 
Specification of Packed Encoding Rules (PER) 

ITU-T X.691 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-2. 

ITU-T Recommendation X.695 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: Registration 
and application of PER encoding instructions 

ITU-T X.695 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-6. 

PERSONNUMMER OCH SAMORDNINGSNUMMER 

1. SVERIGE 

Metod för att framställa informationsformatet för personnummer och samordningsnummer återfinns 
i 18 § respektive 18 a § folkbokföringslagen (1991:481). 

18 § För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som identitetsbeteckning. 

Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra. 
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Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två för dagen i nu nämnd 

ordning. Födelsenumret består av tre siffror och är udda för män och jämnt för kvinnor. Mellan 

födelsetiden och födelsenumret sätts ett bindestreck som byts mot ett plustecken det år en person 

fyller 100 år. 

Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela, får födelsedagen i stället 

anges med en närliggande dag i månaden. 

Om det inte är obehövligt ska födelsetiden i personnumret lagras med åtta siffror i register som 

förs med hjälp av automatisk databehandling; fyra för året, två för månaden och två för dagen. 

18 a § En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran från en myndighet eller 

ett annat organ som regeringen bestämmer tilldelas ett särskilt nummer (samordningsnummer). 

Samordningsnumret ska utgå från den födelsetid som det rekvirerande organet uppger. Numret 

ska anges med två siffror för vardera år, månad och dag i nu nämnd ordning. Siffrorna för dag 

ska adderas med 60. Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt 

för kvinnor, samt en kontrollsiffra. 

Vad som sägs i 18 § fjärde stycket gäller även samordningsnummer. 

 

PETRI NET 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15909-1:2019 Systems and software engineering — High-level Petri nets — Part 1: Concepts, 
definitions and graphical notation 

ISO/IEC 15909-1 defines a Petri net modeling language or technique, called high-level Petri nets, inclu-
ding its syntax and semantics. It provides a reference definition that can be used both within and bet-
ween organizations, to ensure a common understanding of the technique and of the specifications 
written using the technique. It also facilitates the development and interoperability of Petri net computer 
support tools. It is applicable to a wide variety of concurrent discrete event systems and in particular 
distributed systems. Generic fields of application include: 

– requirements analysis; 

– development of specifications, designs and test suites; 

– descriptions of existing systems prior to re-engineering; 

– modeling business and software processes; 

– providing the semantics for concurrent languages; 

– simulation of systems to increase confidence; 

– formal analysis of the behavior of systems; 
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– and development of Petri net support tools. 

ISO/IEC 15909-1 can be applied to the design of a broad range of systems and processes, including 
aerospace, air traffic control, avionics, banking, biological and chemical processes, business processes, 
communication protocols, computer hardware architectures, control systems, databases, defense com-
mand and control systems, distributed computing, electronic commerce, fault-tolerant systems, games, 
hospital procedures, information systems, Internet protocols and applications, legal processes, logistics, 
manufacturing systems, metabolic processes, music, nuclear power systems, operating systems, trans-
port systems (including railway control), security systems, telecommunications and workflows. 

ISO/IEC 15909-2:2011 Systems and software engineering — High-level Petri nets — Part 2: Transfer 
format 

ISO/IEC 15909-2 defines an XML-based transfer format for Petri nets, which are defined conceptually 
and mathematically in ISO/IEC 15909-1. This transfer format enables the exchange of Petri nets among 
different Petri net tools and among different parties. Moreover, ISO/IEC 15909-2:2011 defines some 
concepts and XML-based syntax for defining the detailed graphical appearance of Petri nets. 

The focus of ISO/IEC 15909-2 is on the transfer format for Place, Transition Nets, High-level Petri Nets 
and Symmetric Nets. However, the presentation is structured in such a way that it is open for future 
extensions, so that other versions of Petri nets can be added later. The exact definition of this extension 
mechanism, called Petri net type definition, is not defined in ISO/IEC 15909-2; it will be defined in ISO/
IEC 15909-3. The transfer format will be used to transfer specifications of systems developed in High-
level Petri Nets between tools to facilitate the development of systems in teams. ISO/IEC 15909-2 is 
written as a reference for developers of Petri net tools. It will also be useful for researchers who define 
new versions and variants of Petri nets. 

PIK 

1. GOOGLE 

 https://github.com/google/pik 

Google Pik har införlivats med JPEG XL. 

PKCS#1 

1. IETF 

RFC 8017 PKCS #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.2 

RFC 8017, obsoletes RFC 3447, provides recommendations for the implementation of public-key crypto-
graphy based on the RSA algorithm, covering cryptographic primitives, encryption schemes, signature 
schemes with appendix, and ASN.1 syntax for representing keys and for identifying the schemes. RFC 
8017 represents a republication of PKCS #1 v2.2 from RSA Laboratories' Public-Key Cryptography 
Standards (PKCS) series. By publishing this RFC, change control is transferred to the IETF. 

https://github.com/google/pik
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PKCS#7 

1. IETF 

RFC 2315 PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5 

RFC 2315 describes a general syntax for data that may have cryptography applied to it, such as digital 
signatures and digital envelopes. The syntax admits recursion, so that, for example, one envelope can 
be nested inside another, or one party can sign some previously enveloped digital data. It also allows 
arbitrary attributes, such as signing time, to be authenticated along with the content of a message, and 
provides for other attributes such as counter-signatures to be associated with a signature. A degenerate 
case of the syntax provides a means for disseminating certificates and certificate-revocation lists. 

RFC 2315 is compatible with PEM (Privacy-Enhanced Mail) in that signed-data and signed-and-enveloped-
data content, constructed in a PEM-compatible mode, can be converted into PEM messages without 
any cryptographic operations. PEM messages can similarly be converted into the signed-data and sign
ed-and-enveloped data content types. 

RFC 2315 can support a variety of architectures for certificate-based key management, such as the one 
proposed for PEM in RFC 1422. It does not cover architectural decisions such as what certificate issuers 
are considered "top-level," what entities certificate issuers are authorized to certify, what distinguished 
names are considered acceptable, and what policies certificate issuers must follow, such as signing only 
with secure hardware, or requiring entities to present specific forms of identification. 

The values produced according to RFC 2315 are intended to be BER-encoded, which means that the 
values would typically be represented as octet strings. While many systems are capable of transmitting 
arbitrary octet strings reliably, it is well known that many electronic-mail systems are not. RFC 2315 
does not address mechanisms for encoding octet strings as, for example, strings of ASCII characters or 
other techniques for enabling reliable transmission by re-encoding the octet string. RFC 1421 suggests 
one possible solution to this problem. 

PKIX X.509 V3 

 X.509 

PKIX X.509 v3 är resultatet av erfarenheter från att framställa X.509 v1 och v2 i PEM, vilka inte var 
lämpade för användning och hantering över Internet. Version 3 av X.509 har emellertid ett alltför 
brett tillämpningsområde. Profilen PKIX X.509 v3 är en avgränsning av X.509 v3 certifikat särskilt 
anpassat för att uppnå interoperabilitet över Internet. Profilen tillämpar X.509 v2 CRL, enligt RDC 
5912 i ITU-T X.680 (07/02), och inte X.680 (02/2021). 

1. TEKNISKA EGENSKAPER 

1.1. OCSP 

Ett uppkopplat certifikatstatusprotokoll, förkortat på engelska som OCSP (eng. Online Certificate 
Status Protocol), definierar ett gränssnitt för att anropa certifikatutfärdaren om status för ett certifikat. 
Gensvaret används för att säkerställa att certifikatet för signaturen var giltig vid tidpunkten för signer-
ingen. 
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Protokollet möjliggör för användare att kontrollera vilket status ett certifikat har vid en given tidpunkt. 
Det kan jämföras med CRL som endast informerar om senast kända status för ett certifikat. 

Ett anrop om ett certifikats status genom protokollet ger en respons om certifikatets status. Status-
meddelanden lagras inte av någon aktör, varför det faller på valideringstjänsten att statusmeddeland-
en lagras korrekt. 

2. IETF 

RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) 
Profile 

RFC 5280 profiles the X.509 v3 certificate and X.509 v2 CRL for use on the Internet. An overview of this 
approach and model is provided as an introduction. The X.509 v3 certificate format is described in detail, 
with additional information regarding the format and semantics of Internet name forms. Standard 
certificate extensions are described and two Internet-specific extensions are defined. A set of required 
certificate extensions is specified. The X.509 v2 CRL format is described in detail along with standard 
and Internet-specific extensions. An algorithm for X.509 certification path validation is described. An 
ASN.1 module and examples are provided in the appendices. 

RFC 5912 New ASN.1 Modules for the Public Key Infrastructure Using X.509 (PKIX) 

The PKIX certificate format, and many associated formats, are expressed using ASN.1. The current 
ASN.1 modules conform to the 1988 version of ASN.1. RFC 5912 updates those ASN.1 modules to 
conform to the 2002 version of ASN.1. There are no bits-on-the-wire changes to any of the formats; this 
is simply a change to the syntax. 

RFC 6818 Updates to the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate 
Revocation List (CRL) Profile 

RFC 6818 updates RFC 5280 and changes the set of acceptable encoding methods for the explicitText 
field of the user notice policy qualifier and clarifies the rules for converting internationalized domain 
name labels to ASCII. It also provides some clarifications on the use of self-signed certificates, trust 
anchors, and some updated security considerations. 

RFC 6960 X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP 

RFC 6960 obsoletes RFC 2560, RFC 6277, and updates RFC 5912. It specifies a protocol useful in 
determining the current status of a digital certificate without requiring CRLs (Certificate Revocation List).  
Additional mechanisms addressing PKIX operational requirements are specified in separate documents.  

RFC 8398 Internationalized Email Addresses in X.509 Certificates 

RFC 8398 updates RFC 5280 by defining a new name form for inclusion in the otherName field of an 
X.509 Subject Alternative Name and Issuer Alternative Name extension that allows a certificate subject 
to be associated with an internationalized email address. 

RFC 8399 Internationalization Updates to RFC 5280 
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The updates to RFC 5280 described in RFC 8399 provide alignment with the 2008 specification for IDNs 
(Internationalized Domain Name) and add support for internationalized email addresses in X.509 certifi-
cates. 

RFC 8954 Online Certificate Status Protocol (OCSP) Nonce Extension 

RFC 8954 updates RFC 6960. It specifies the updated format of the Nonce extension in OCSP request 
and response messages. OCSP is used to check the status of a certificate, and the Nonce extension is 
used to cryptographically bind an OCSP response message to a particular OCSP request message. 

PNG 

 APNG 

 PNG 

 XMP 

1. IETF 

RFC 2083 PNG (Portable Network Graphics) Specification Version 1.0 

RFC 2083 describes an extensible file format for the lossless, portable, well-compressed storage of 
raster images. PNG provides a patent-free replacement for GIF and can also replace many common 
uses of TIFF. Indexed-color, grayscale, and true-color images are supported, plus an optional alpha 
channel. Sample depths range from 1 to 16 bits. PNG is designed to work well in online viewing applica-
tions, such as the World Wide Web, so it is fully streamable with a progressive display option. PNG is 
robust, providing both full file integrity checking and simple detection of common transmission errors.  
Also, PNG can store gamma and chromaticity data for improved color matching on heterogeneous plat-
forms. It defines the Internet Media Type image/png. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 15948:2004 Information technology — Computer graphics and image processing — Portable 
Network Graphics (PNG): Functional specification 

ISO/IEC 15948 specifies a datastream and an associated file format for a lossless, portable, compress-
ed individual computer graphics image transmitted across the Internet; PNG. Indexed-colour, greyscale, 
and true-colour images are supported, with optional transparency. Sample depths range from 1 to 16 
bits. PNG is fully streamable with a progressive display option. It is robust, providing both full file integrity 
checking and simple detection of common transmission errors. PNG can store gamma and chromaticity 
data as well as a full ICC colour profile for accurate colour matching on heterogeneous platforms. It 
defines the Internet Media type "image/png". The datastream and associated file format have value 
outside of the main design goal. 

3. KORNEL KORNELSKI 

 https://github.com/kornelski/pngquant 

Kornel Kornelski har tagit fram en metod för att implementera förlustgivande Deflate. 

https://github.com/kornelski/pngquant
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pngquant 2 (v2.15.1) 

pngquant is a PNG compressor that significantly reduces file sizes by converting images to a more 
efficient 8-bit PNG format with alpha channel (often 60-80% smaller than 24/32-bit PNG files). Compres-
sed images are fully standards-compliant and are supported by all web browsers and operating systems. 

4. THE PNG DEVELOPMENT GROUP 

4.1. libpng 

 www.libpng.org/ 

4.2. pngcheck 

 http://www.libpng.org/pub/png/apps/pngcheck.html 

 JNG 

 MNG 

 PNG 

Programmet (eng.) pngcheck utför materiella och formella kontroller av JNG, MNG, PNG. Program-
met har även andra funktionaliteter, däribland för att extrahera tekniska egenskaper. 

5. W3C 

W3C Recommendation (10 November 2003) Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second 
Edition) 

W3C Recommendation PNG är ekvivalent med RFC 2083 och ISO/IEC 15948:2004. Underrubriken till 
W3C rekommendationen hänvisar till ISO/IEC 15948:2003, vilket verkar ha avsett det ursprungliga datu-
met för publicering av Iso men som blev försenad i ett år, och därmed formellt fick årtalet 2004.255 

POSIX 

 ISO/IEC 24715 (Conflicts between Posix and Linux Standard Base) 

 LSB 

1. IEEE COMPUTER SOCIETY 

IEEE 1003.1-2017 – IEEE Standard for Information Technology–Portable Operating System Interface 
(POSIX(R)) Base Specifications, Issue 7 

IEEE 1003.1-2017 är ekvivalent med ISO/IEC/IEEE 9945 och Open Group Base Specification. 

                                                
255  Jämför libpng.Org (2015-01-11) Portable Network Graphics (PNG) Specification, W3C/ISO/IEC version. 
 ”The ISO/IEC version, known as International Standard 15948:2003 … and identical to the W3C's copy aside 

from organizational boilerplate, finally showed up on 3 March 2004 …”. 
 http://www.libpng.org/pub/png/spec/iso/ (20210414) 

http://www.libpng.org/
http://www.libpng.org/pub/png/apps/pngcheck.html
http://www.libpng.org/pub/png/spec/iso/
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2. ISO/IEC/IEEE 

ISO/IEC 13210:1999 Information technology — Requirements and Guidelines for Test Methods 
Specifications and Test Method Implementations for Measuring Conformance to POSIX Standards 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 13210 defines the requirements and guidelines for test method specifications and test method 
implementations for measuring conformance to POSIX standards. It is should be used by test specific-
ation standard developers for other API standards. It is aimed primarily at developers and users of test 
method specifications and implementations. 

ISO/IEC 14515-1:2000 Information technology — Portable Operating System Interface (POSIX®) — 
Test methods for measuring conformance to POSIX — Part 1: System interfaces 

 Teknisk kontroll 

ISO/IEC 14515-1, equivalent to IEEE Std 2003.1, provides a definition of the requirements placed upon 
providers of POSIX test methods for POSIX.1 (ISO/IEC 9945-1:1990, IEEE Std 1003.1-1990). These 
requirements consist of a POSIX.1-ordered list of assertions defining those aspects of POSIX.1 that are 
to be tested and the associated test methods that are to be used in performing those tests. ISO/IEC 
14515-1 is aimed primarily at POSIX.1 test suite providers and POSIX.1 implementers. It specifies those 
aspects of POSIX.1 that shall be verified by conformance test methods. 

ISO/IEC 15897:2011 Information technology — User interfaces — Procedures for the registration of 
cultural elements 

ISO/IEC 15897 specifies the information that can appear in a Cultural Specification and defines the 
procedures for registering such specifications. The Cultural Specifications can include freeform Narrati-
ve Cultural Specifications and Repertoire-maps as described in ISO/IEC 15897, POSIX Locales and 
Char-maps conforming to ISO/IEC/IEEE 9945, and other machine-parsable specifications such as 
FDCC-sets, Repertoire-maps and Char-maps following the recommendations of ISO/IEC TR 14652, 
and Cultural Specifications formatted using SGML or XML. The registry is in printed and electronic form. 

ISO/IEC 15897 sets out the procedures for registering cultural elements, both as narrative text and in a 
more formal manner, using the techniques of ISO/IEC/IEEE 9945, and other machine-processable form-
ats such as those specified in ISO/IEC TR 14652. It registers amongst other items Narrative Cultural 
Specifications and Repertoire-maps, POSIX Locales, POSIX Char-maps as defined in ISO/IEC/IEEE 
9945, and other machine-parsable Cultural Specifications such as ISO/IEC TR 14652 FDCC-sets, Char-
maps and Repertoire-maps, and Cultural Specifications in SGML or XML. 

ISO/IEC/IEEE 9945:2009 Information technology — Portable Operating System Interface (POSIX®) 
Base Specifications, Issue 7 

ISO/IEC/IEEE 9945 is equivalent to IEEE Std 1003.1™-2008. It defines a standard operating system 
interface and environment, including a command interpreter (or "shell"), and common utility programs 
to support applications portability at the source code level. ISO/IEC/IEEE 9945:2009 is intended to be 
used by both application developers and system implementers and comprises four major components 
(each in an associated volume). 

– General terms, concepts, and interfaces common to all volumes of this standard, including utility 
conventions and C-language header definitions, are included in the Base Definitions volume. 
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– Definitions for system service functions and subroutines, language-specific system services for the 
C programming language, function issues, including portability, error handling, and error recovery, 
are included in the System Interfaces volume. 

– Definitions for a standard source code-level interface to command interpretation services (a "shell") 
and common utility programs for application programs are included in the Shell and Utilities volume. 

– Extended rationale that did not fit well into the rest of the document structure, which contains 
historical information concerning the contents of ISO/IEC/IEEE 9945:2009 and why features were 
included or discarded by the ISO/IEC/IEEE 9945:2009 developers, is included in the Rationale 
(Informative) volume. 

The following areas are outside the scope of ISO/IEC/IEEE 9945: 

– graphics interfaces; 

– database management system interfaces; 

– record I/O considerations; 

– object or binary code portability; 

– system configuration and resource availability. 

ISO/IEC/IEEE 9945 describes the external characteristics and facilities that are of importance to appli-
cation developers, rather than the internal construction techniques employed to achieve these capabiliti-
es. Special emphasis is placed on those functions and facilities that are needed in a wide variety of 
commercial applications. 

3. THE OPEN GROUP 

The Open Group Base Specifications Issue 7, 2018 edition 

Open Group Base Specification256 är ekvivalent med IEEE 1003.1-2017. 

POSTNUMMERSYSTEMET 

1. SVERIGE 

Postnummer är enligt postlagen (2010:1045) ett system av sifferserier som för postbefordringsända-
mål används för att dela in landet i postnummerområden. Med stöd av 4 kapitlet 1 § postlagen har 
regeringen i 12 § postförordningen (2010:1049) instruerat Post- och telestyrelsen att utse en till-
ståndshavare som tillhandahåller posttjänster att även tillhandahålla och förvalta postnummersys-
temet enligt 4 kapitlet 1-4 §§ postlagen. Genom Postoperatörer med tillstånd att bedriva postverk-
samhet (2019-04-09) har Post- och telestyrelsen utsett Postnord Group AB att tillhandahålla och 
förvalta postnummersystemet. Det finns ett postnummerråd som tillsammans med andra intressen-
ter fattar beslut om större förändringar av postnummersystemet. Postnummerrådet har utfärdat ett 

                                                
256  https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/ (20210404) 

https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/
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faktablad om Postnummersystemet i Sverige.257 I faktabladet hänvisas till Svensk Standard 613401, 
senaste utgivning 2011, vilket har emellertid enligt SIS ersatts av SS-EN ISO 19160-4:2018 som 
motsvarar ISO 19160 (Addressing). 

PPML/VDX 

 PDF 

 PDF/VCR 

 PDF/VT 

1. ISO 

ISO 16612-1:2005 Graphic technology — Variable printing data exchange — Part 1: Using PPML 2.1 
and PDF 1.4 (PPML/VDX-2005) 

ISO 16612-1 specifies the methods for the use of PPML (Personalized Print Markup Language) and 
PDF (Portable Document Format) for the exchange or identification of all elements necessary to render 
a variable data imaging job as intended by the sender. It specifies document layout and content data 
and makes provision for product intent specifications using the Job Definition Format, for example, paper 
selection, binding, finishing. It is not directly intended to address applications where printing is started 
before the file creation and transfer is complete, often called streaming applications. However, there are 
methods that allow it to be used for such applications. 

PQX 

 https://idealliance.org/ 

 CxF/X 

1. ISO 

ISO 20616-2:2020 Graphic technology — File format for quality control and metadata — Part 2: Print 
Quality eXchange (PQX) 

ISO 20616-2 specifies an extensible file format in conformity with W3C XML for the exchange of print 
quality data and metadata between quality control applications including but not limited to colour measu-
rement, process control and quality management systems. 

PRC 

 https://3dpdfconsortium.org/ 

                                                
257  Inget datum för publicering, men senaste utgåvan är daterat till år 2017. 
 https://www.postnord.se/siteassets/pdf/faktablad/postnummersystemet-i-sverige-171213.pdf (20210130) 

https://idealliance.org/
https://3dpdfconsortium.org/
https://www.postnord.se/siteassets/pdf/faktablad/postnummersystemet-i-sverige-171213.pdf
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1. ISO 

ISO 14739-1:2014 Document management — 3D use of Product Representation Compact (PRC) 
format — Part 1: PRC 10001 

ISO 14739-1 describes PRC 10001 of a PRC file format for 3D content data. This format is designed to 
be included in PDF (ISO 32000) and other similar document formats for the purpose of 3D visualization 
and exchange. It can be used for creating, viewing, and distributing 3D data in document exchange 
workflows. It is optimized to store, load, and display various kinds of 3D data, especially that coming 
from CAD systems. It does not cover 

– method of electronic distribution, 

– converting CAD system generated datasets to the PRC format, 

– specific technical design, user interface, implementation, or operational details of rendering, 

– required computer hardware and, or operating systems. 

PREMIS 

1. PREMIS EDITORIAL COMMITTEE 

 https://www.loc.gov/standards/premis/ 

PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata version 3.0 (June 2015 – Revised November 2015) 

Premis (eng. Preservation Metadata: Implementation Strategies). Premis anger funktionella behov av 
och krav på information för användningen och hanteringen av elektroniska handlingar i ”digitala bevaran-
de processer”. Till exempel, hur elektroniska handlingar har använts och hanterats (proviens), hur de 
ska användas och hanteras med tiden (bevarandestrategier).258 Premis definierar semantiska enheter 
(eng. semantic units) i en ”dataordbok” (eng. data dictionary), och är inte egentligen en beskrivning av 
information. Det vill säga, metadata.259 

Dataordboken i Premis har sedan implementerats i Premis XML-schema, och kan implementeras i Mets 
men det kan tydligen vara problematiskt. Det finns istället riktlinjer för hur dessa två kan kombineras 
tillsammans. 

                                                
258  Understanding PREMIS (s. 3) “The PREMIS Data Dictionary defines what a preservation repository needs to 

know. It is important to note that the focus is on the repository system and its management, not on the authors 
of digital content, … The primary uses of PREMIS are for repository design, repository evaluation, and exchan-
ge of archived information packages.”. 

259  Jämför Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.5) Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet. 

https://www.loc.gov/standards/premis/
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PRORES 

1. APPLE 

Alternativa implementeringar av videokodningen kan enligt Apple medföra risker.260 

In some instances, unauthorized codec implementations have been used in third-party software 

and hardware products. Using any unauthorized implementation (such as the FFmpeg and 

derivative implementations) might lead to decoding errors, performance degradation, 

incompatibility, and instability. If you're using or considering the purchase of a product that 

encodes or decodes ProRes but isn't on the list below, please contact us at ProRes@apple.com. 

 

Apple ProRes (January 2020) White Paper 

Apple ProRes is one of the most popular codecs in professional post-production. The ProRes family of 
video codecs has made it both possible and affordable to edit full-frame, 10-bit, 4:2:2 and 4:4:4:4 HD 
(High-Definition), 2K, 4K, 5K, and larger video sources with multistream performance in Final Cut Pro 
X. The Apple ProRes White Paper provides in-depth information about the ProRes family of codecs, 
including technical specifications and performance metrics. 

Apple ProRes RAW (November 2020) White Paper 

In 2007, Apple introduced the Apple ProRes codec family, providing an unparalleled combination of real-
time, multistream editing performance, impressive image-quality preservation, and reduced storage rat-
es for high-bit-depth 4:2:2 and 4:4:4:4 video. Apple ProRes RAW is based on the same principles and 
underlying technology as existing ProRes codecs, but is applied to a camera sensor’s pristine raw image 
data rather than conventional image pixels. ProRes RAW brings to raw video the same great performan-
ce, quality, and ease of use that ProRes has brought to conventional video, in a format ideal for HDR 
(High-Dynamic-Range) content creation in Final Cut Pro. 

2. SMPTE 

RDD 36:2015 – SMPTE Registered Disclosure Doc – Apple ProRes Bitstream Syntax and Decoding 
Process 

SMPTE RDD 36 includes specifications for the Apple ProRes bitstream syntax, the bitstream element 
semantics, and the decoding process used to produce decompressed images. A reference implement-
ation that reads ProRes bitstreams from a file and decompresses the bitstreams is part of the contri-
bution. Sample bitstreams and the resulting decompressed images have also been contributed for exer-
cising the reference implementation. This RDD does not describe the Apple QuickTime file format or the 
details of storing ProRes bitstreams in QuickTime files. 

ProRes is a video compression scheme developed by Apple Inc. for use in workflows that require high 
quality and efficient performance. It is an intra-frame codec that can encode progressive or interlaced 

                                                
260  Apple ProRes and ProRes RAW Authorized Products (November 12, 2020) Unauthorized codec implementati-

ons. 
 https://support.apple.com/en-us/HT200321 (20210416) 

mailto:ProRes@apple.com
https://support.apple.com/en-us/HT200321
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frames with arbitrary dimensions and either 4:2:2 or 4:4:4 chroma sampling. It operates on Y′CbCr video 
data; the pixel component samples can have bit depths of 12 or even more bits per sample, which 
enables ProRes to be used for RGB video data, via conversion to Y′CbCr, with high quality results. 
Frames can also include an alpha channel, with up to 16 bits per alpha sample, which ProRes encodes 
losslessly. 

This RDD (Registered Disclosure Document) is prepared by the sponsor Adobe. It has been examined 
by the appropriate SMPTE Technology Committee and is believed to contain adequate information to 
satisfy the objectives defined in the Scope, and to be technically consistent. The RDD 36 is NOT a 
Standard, Recommended Practice or Engineering Guideline, and does NOT imply a finding or represen-
tation of the Society. 

PS 

 XMP 

1. ADOBE 

Adobe Systems Incorporated (1999) PostScript LANGUAGE REFERENCE third edition 

The postscript language is a simple interpretive programming language with powerful graphics capabiliti-
es. Its primary application is to describe the appearance of text, graphical shapes, and sampled images 
on printed or displayed pages, according to the Adobe imaging model. A program in this language can 
communicate a description of a document from a composition system to a printing system or control the 
appearance of text and graphics on a display. The description is high-level and device-independent. 
The page description and interactive graphics capabilities of the PostScript language include the follo-
wing features, which can be used in any combination: 

– Arbitrary shapes made of straight lines, arcs, rectangles, and cubic curves. Such shapes may self-
intersect and have disconnected sections and holes. 

– Painting operators that permit a shape to be outlined with lines of any thickness, filled with any color, 
or used as a clipping path to crop any other graphic. Colors can be specified in a variety of ways: 
grayscale, RGB, CMYK, and CIE-based. Certain other features are also modeled as special kinds 
of colors: repeating patterns, smooth shading, color mapping, and spot colors. 

– Text fully integrated with graphics. In the Adobe imaging model, text characters in both built-in and 
user-defined fonts are treated as graphical shapes that may be operated on by any of the normal 
graphics operators. 

– Sampled images derived from natural sources, such as scanned photographs, or generated synt-
hetically. The PostScript language can describe images sampled at any resolution and according to 
a variety of color models. It provides a number of ways to reproduce images on an output device. 

– A general coordinate system that supports all combinations of linear transformations, including 
translation, scaling, rotation, reflection, and skewing. These transformations apply uniformly to all 
elements of a page, including text, graphical shapes, and sampled images. 

A PostScript page description can be rendered on a printer, display, or other out-put device by presen-
ting it to a PostScript interpreter controlling that device. As the interpreter executes commands to paint 
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characters, graphical shapes, and sampled images, it converts the high-level PostScript description into 
the low-level raster data format for that particular device. 

Normally, application programs such as document composition systems, illustrators, and computer-
aided design systems generate PostScript page descriptions automatically. Programmers generally 
write PostScript programs only when creating new applications. However, in special situations a prog-
rammer can write PostScript programs to take advantage of capabilities of the PostScript language that 
are not accessible through an application program. 

The extensive graphics capabilities of the PostScript language are embedded in the framework of a 
general-purpose programming language. The language includes a conventional set of data types, such 
as numbers, arrays, and strings; control primitives, such as conditionals, loops, and procedures; and 
some unusual features, such as dictionaries. These features enable application programmers to define 
higher-level operations that closely match the needs of the application and then to generate commands 
that invoke those higher-level operations. Such a description is more compact and easier to generate 
than one written entirely in terms of a fixed set of basic operations. 

PostScript programs can be created, transmitted, and interpreted in the form of ASCII source text as 
defined in this book. The entire language can be described in terms of printable characters and white 
space. This representation is convenient for programmers to create, manipulate, and understand. It also 
facilitates storage and transmission of files among diverse computers and operating systems, enhancing 
machine independence. 

There are also binary encoded forms of the language for use in suitably controlled environments, for 
example, when the program is assured of a fully transparent communications path to the PostScript 
interpreter. Adobe recommends strict adherence to the ASCII representation of PostScript programs for 
document inter-change or archival storage. 

PSB 

 PSD 

1. ADOBE 

PSB (eng. PhotoShop Big), även benämnt (eng.) Large Document Format, är ett proprietärt format. 
Formellt källunderlag återfinns i specifikationen för PSD. 

PSD 

 XMP 

1. ADOBE 

PSD (eng. PhotoShop Document) är ett proprietärt format. Adobe har publicerat ett formellt käll-
underlag till formatet. 

Adobe Photoshop File Formats Specification November 2019 

The Adobe Photoshop File Formats Specification covers: 
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– Photoshop PSD and PSB (PhotoShop Big) native file format in detail. 

– Other Document File Formats discusses Photoshop's handling of the EPS and TIFF file formats, 
which Photoshop can also create and read. 

– Additional File Formats describes the formats of other files used by Photoshop to store information 
about, for example, colors, contours, curves, levels. 

The specification does not have any information regarding the PSDC (Photoshop Cloud Document) that 
was introduced in November of 2019. That format, at this time, is private. 

The specification is provided for third parties in order for them to be able to read and write the Photoshop 
native file format. It does not explain how to interpret the data; it describes the format of the data only. 

QIF 

QIF kan avse Quality Information Framework eller Quicken Interchange Format. 

1. QUALITY INFORMATION FRAMEWORK 

 https://qifstandards.org/ 

 DMSI 

1.1. ISO/IEC 

ISO 23952:2020 Automation systems and integration — Quality information framework (QIF) — An 
integrated model for manufacturing quality information 

ISO 23952 describes the general content and structure of the entire QIF information model. It describes 
and expends the highest level data structures of QIF, using data dictionaries and XML schema files. It 
also describes practices for forming QIF instance files, called "documents", that support quality workflow 
scenarios. Its focus is to show how the QIF information model, and data formed into XML instance files, 
support the entire scope of model based definition manufacturing quality workflow. It describes how the 
information model is partitioned among the XML schema files and contains all terms used in the subject 
area clauses. 

The purpose of ISO 23952 is to orient potential users of QIF to the organization of the information model 
to make their study of the details more rewarding and efficient. It should also help solution providers and 
users to evaluate QIF for their uses, without needing to go to the lowest technical details of the XML 
schemas. The information model narrative focuses on the approach to modeling the core data structures 
of QIF, which model the content of ASME GD&T and ISO GPS, and the plans and results data elements 
defined in DMSI (Dimensional Measuring Interface Standards) ISO 22093 and ANSI/DMSC DMIS 5.3. 
The material on XML practices describes consistent design practices to be used by QIF working groups 
who will be designing new schemas. It should also help data processing experts to write software that 
writes and reads manufacturing quality data using the XML schemas. 

https://qifstandards.org/
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2. QUICKEN INTERCHANGE FORMAT 

2.1. Intuit 

Quicken Interchange Format 

QIF (Quicken interchange format) is a specially formatted text file encoded in ASCII, that enables Quick-
en transactions to be moved from one Quicken account register into another Quicken account register, 
or to or from other programs that support the QIF format. 

QKD 

1. ITU 

ITU-T Y.3800 (10/19) Overview on networks supporting quantum key distribution 

ITU-T Y.3800 gives an overview on networks supporting QKD (Quantum Key Distribution) and address-
es network aspects to implement QKD technologies, in particular, 

– QKD technologies, 

– network capabilities to support QKD, and 

– conceptual structure and basic functions of QKDNs (QKD Networks). 

ITU-T Y.3801 (04/20) Functional requirements for quantum key distribution networks 

ITU-T Y.3801 specifies the functional requirements for QKDNs (Quantum Key Distribution Network) for 

– quantum layer, 

– key management layer, 

– QKDN control layer, 

– QKDN management layer. 

ITU-T Y.3802 (12/20) Quantum key distribution networks – Functional architecture 

ITU-T Y.3802 specifies the functional architecture of QKDNs (Quantum Key Distribution Network): 

– Functional architecture model 

– Functional elements and reference points 

– Architectural configurations 

– Basic operational procedures 

ITU-T Y.3803 (12/20) Quantum key distribution networks – Key management 
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ITU-T Y.3803 describes key management for QKDNs (Quantum Key Distribution Network) that address 
technical specifications to help the implementation and operation, in particular, 

– an overview of key management in a QKDN, 

– functional elements of key management, 

– operations of key management, and 

– key formats; key data and metadata. 

ITU-T Y.3804 (09/20) Quantum key distribution networks - Control and management 

ITU-T Y.3804 specifies control and management functions and procedures for QKDNs (Quantum Key 
Distribution Network): 

– Functional elements of QKDN control, management, and orchestration. 

– Functions of QKDN control, management, and orchestration. 

– Procedures of QKDN control, management, and orchestration. 

It does not cover the traditional functionality of FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, 
and Security), because it is not specific to QKDN. 

QR CODE 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18004:2015 Information technology — Automatic identification and data capture techniques 
— QR Code bar code symbology specification 

ISO/IEC 18004 defines the requirements for the symbology known as QR Code. It specifies the QR 
Code symbology characteristics, data character encoding methods, symbol formats, dimensional char-
acteristics, error correction rules, reference decoding algorithm, production quality requirements, and 
user-selectable application parameters. 

QTFF 

 MOV 

1. APPLE 

En uppdaterad version av specifikationen finns på Apples webbplats.261  

                                                
261  Apple (uppdaterad 20160913), Document Archive, QuickTime File Format Specification. 
 https://developer.apple.com/library/archive/documentation/QuickTime/QTFF/ (20210412) 

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/QuickTime/QTFF/
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AppleComputer, Inc. (2001-03-01) QuickTime File Format Specification 

The QuickTime File Format Specification describes the format and content of QuickTime files. It is 
current as of March, 2001, and supersedes the previous version of June, 2000. It is intended primarily 
for developers who need to work with QuickTime files outside the context of the QuickTime environment. 
For example, if developing non-QuickTime applications that imports QuickTime files or works with Quick-
Time VR. QuickTime itself provides a number of high-level functions that you can use to create and 
manipulate QuickTime files, without requiring you to understand the actual file format. These functions 
serve to insulate developers from the low-level details of operation. But not all kinds of QuickTime files 
can be created without the information presented here. The specification assumes that the reader is 
familiar with the basic concepts of digital video and digital audio, as well as with QuickTime. 

QTI 

1. IMS GLOBAL 

 https://www.imsglobal.org/ 

IMS (1st September, 2015, Final release) Question and Test Interoperability (QTI): Overview Version 
2.2 

The IMS QTI work specifically relates in part to content providers, that is, question and test authors and 
publishers, in part to developers of authoring and content management tools, assessment delivery 
systems and learning systems. The data model for representing question-based content is suitable for 
targeting users in learning, education and training across all age ranges and national contexts. 

IMS (20 August 2020, Candidate Final Public) Question and Test Interoperability (QTI) Overview 
Version 3.0 

The QTI specification was created to facilitate the exchange and storage of assessment content. The 
need for an industry-wide standardized format became more pronounced as online assessment delivery 
systems needed to import content from organizations that developed content outside of proprietary 
systems. QTI has been used around the globe since its inception in the late 1990s, and its adoption has 
increased interoperability and efficiencies within the assessment industry. QTI is designed to facilitate 
interoperability between a number of systems that are described here in relation to the actors that use 
them. QTI is specifically designed to: 

– Provide a well-documented content format for storing and exchanging items independent of the 
authoring tool used to create them. 

– Support the deployment of item banks across a wide range of learning and assessment delivery 
systems. 

– Provide a well-documented content format for storing and exchanging tests independent of the test 
construction tool used to create them. 

– Support the deployment of items, item banks and tests from diverse sources in a single learning or 
assessment delivery system. 

– Provide systems with the ability to report test results in a consistent manner. 

https://www.imsglobal.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 842 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

The QTI specification includes the ability to capture not only the assessment content that is intended for 
presentation to candidates, but the data associated with the assessment content, correct and incorrect 
answers, scoring and response processing information, and other metadata used in sophisticated asse-
ssment contexts. QTI can describe simple to complex test structures, with any number of test parts and 
sections, including the regulation of access or timing to any of the portions of an assessment. 

Beginning with versions QTI 2.2 and APIP (Accessible Portable Item Protocol) 1.0, QTI allows for specif-
ic candidate requirements to adjust the assessment environment, even supplying substitute or supplem-
entary content when appropriate. QTI 3.0 was developed to address a number of issues that developed 
after the release of the QTI v2.1 and APIP 1.0. The major features added to version 3 include: 

– Improved interoperability and increased consistency of rendering assessment content. 

– Support for critical HTML5 elements and other web-friendly markup for web component implemen-
tations. 

– Shared vocabulary for standard presentation and display. 

– Streamlined and integrated APIP & assessment accommodation features added to the full QTI spec-
ification. 

– Better accessibility support incorporating W3C specifications and accessibility best practices. 

– Computer Adaptive Testing natively supported to adjust to each student's ability. 

– Native support for PCIs (Portable Custom Interaction), sometimes referred to as TEIs (Technology-
Enhanced Item). 

RAR 

RAR kan avse Packaging Resource Adapters eller Roshal Archive. 

1. PACKAGING RESOURCE ADAPTERS 

 https://javaee.github.io/ 

 https://docs.oracle.com/cd/E12839_01/web.1111/e13732/packdepl.htm#ADAPT228 

A RAR (Resource Adapter Archive) file stores XML files, Java classes, and other objects for JCA 
(Java EE Connector Architecture) applications. A resource adapter can be deployed on any Java 
EE server, much like a Java EE application. A RAR file can be contained in an EAR (Enterprise 
Archive) file, or it can exist as a separate file. The RAR file contains 

‒ a JAR file with the implementation classes of the resource adapter, 

‒ an optional META-INF/ directory that can store an ra.xml file and, or an application server-specific 
deployment descriptor used for configuration purposes. 

A RAR file can be deployed on the application server as a standalone component or as part of a 
larger application. In both cases, the adapter is available to all applications using a lookup procedure. 

https://javaee.github.io/
https://docs.oracle.com/cd/E12839_01/web.1111/e13732/packdepl.htm#ADAPT228
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2. ROSHAL ARCHIVE 

 https://www.rarlab.com/ 

 https://support.pkware.com/home/pkzip/developer-tools/appnote/application-note-archives 

2.1. Rarlab 

RAR 5.0 archive format 

Tekniska anteckningar av formatet.262 

2.2. Jeff Schiller 

The RAR Format 

The RAR Format document describes the RAR format. It is a work-in-progress, with current focus on 
what I assumed to be version 3 of the RAR format. It is reverse-engineered from the UnRAR source 
with Eugene Roshal's permission. It serves a similar role that the ZIP App Note does for the ZIP format. 
It cannot be used to create RAR-compatible archive programs like WinRAR. It is only for the purposes 
of writing decompression software, that is unrar, in various languages. 

RBNF 

 ABNF 

 Extended BNF 

1. IETF 

RFC 5511 Routing Backus-Naur Form (RBNF): A Syntax Used to Form Encoding Rules in Various 
Routing Protocol Specifications 

Several protocols have been specified in the Routing Area of the IETF using a common variant of BNF 
(Backus-Naur Form) of representing message syntax. However, there is no formal definition of this ver-
sion of BNF. There is value in using the same variant of BNF for the set of protocols that are commonly 
used together. This reduces confusion and simplifies implementation. 

Updating existing documents to use some other variant of BNF that is already formally documented 
would be a substantial piece of work. RFC 5511 provides a formal definition of the variant of BNF that 
has been used, that we call Routing BNF, and makes it available for use by new protocols. 

RDF 

 Turtle 

                                                
262  https://www.rarlab.com/technote.htm (20210404) 

https://www.rarlab.com/
https://support.pkware.com/home/pkzip/developer-tools/appnote/application-note-archives
https://www.rarlab.com/technote.htm
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1. W3C 

 https://www.w3.org/RDF/ 

RDF (eng. Resource Description Framework) är ett informationsformat för att representera informa-
tion på webben. 

OWL (Web Ontology Language) is an ontology language for the Semantic Web with formally defined 
meaning. OWL 2 ontologies provide classes, properties, individuals, and data values and are stored 
as Semantic Web documents. OWL 2 ontologies can be used along with information written in RDF, 
and are themselves primarily exchanged as RDF documents. The W3C Recommendation OWL 2 
Document Overview describes the overall state of OWL 2, and should be read before other OWL 2 
documents. 

W3C Recommendation (10 February 2004) RDF Primer 

W3C Recommendation RDF Primer is designed to provide the reader with the basic knowledge required 
to effectively use RDF. It introduces the basic concepts of RDF and describes its XML syntax. It describ-
es how to define RDF vocabularies using the RDF Vocabulary Description Language, and gives an 
overview of some deployed RDF applications. It also describes the content and purpose of other RDF 
specification documents. 

W3C Recommendation (10 February 2004) RDF Semantics 

W3C Recommendation RDF Semantics is a specification of a precise semantics, and corresponding 
complete systems of inference rules, for the RDF and RDFS (RDF Schema). 

W3C Recommendation (10 February 2004) RDF Test Cases 

W3C Recommendation RDF Test Cases describes the deliverable for the RDF Core Working Group as 
defined in the Working Group's Charter. 

W3C Recommendation (10 February 2004) Resource Description Framework (RDF): Concepts and 
Abstract Syntax 

RDF Concepts and Abstract Syntax defines an abstract syntax on which RDF is based, and which ser-
ves to link its concrete syntax to its formal semantics. It also includes discussion of design goals, key 
concepts, datatyping, character normalization and handling of URI references. 

W3C Recommendation (15 January 2008) SPARQL Protocol for RDF 

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) is a query language and protocol for RDF. 
W3C Recommendation SPARQL Protocol for RDF specifies a protocol that uses WSDL 2.0 to describe 
a means for conveying SPARQL queries to an SPARQL query processing service and returning the 
query results to the entity that requested them. 

W3C Recommendation (15 January 2008) SPARQL Query Language for RDF 

RDF is a directed, labeled graph data format for representing information in the Web. W3C Recommen-
dation SPARQL Protocol for RDF defines the syntax and semantics of a query language for RDF. It can 
be used to express queries across diverse data sources, whether the data is stored natively as RDF or 

https://www.w3.org/RDF/
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viewed as RDF via middleware. SPARQL contains capabilities for querying required and optional graph 
patterns along with their conjunctions and disjunctions. SPARQL also supports extensible value testing 
and constraining queries by source RDF graph. The results of SPARQL queries can be results sets or 
RDF graphs. 

W3C Recommendation (27 September 2012) A Direct Mapping of Relational Data to RDF 

The need to share data with collaborators motivates custodians and users of RDB (Relational Data-
Bases) to expose relational data on the Web of Data. W3C Recommendation A Direct Mapping of Rela-
tional Data to RDF defines a direct mapping from relational data to RDF. This definition provides exten-
sion points for refinements within and outside of the W3C Recommendation. 

W3C Recommendation (27 September 2012) R2RML: RDB to RDF Mapping Language 

W3C Recommendation R2RML describes a language for expressing customized mappings from rela-
tional databases to RDF datasets. Such mappings provide the ability to view existing relational data in 
the RDF data model, expressed in a structure and target vocabulary of the mapping author's choice. 
R2RML mappings are themselves RDF graphs and written down in Turtle syntax. R2RML enables differ-
ent types of mapping implementations. For example, processors could offer a virtual SPARQL endpoint 
over the mapped relational data, or generate RDF dumps, or offer a Linked Data interface. 

W3C Recommendation (11 December 2012) OWL 2 Web Ontology Language, Mapping to RDF Graphs 
(Second Edition) 

W3C Recommendation OWL 2 Mapping to RDF Graphs document defines the bidirectional mapping 
between OWL 2 ontologies and RDF graphs. 

W3C Recommendation (11 December 2012) OWL 2 Web Ontology Language RDF-Based Semantics 
(Second Edition) 

W3C Recommendation OWL 2 RDF-Based Semantics defines the RDF-compatible model-theoretic 
semantics of OWL 2. 

W3C Recommendation (11 December 2012) rdf:PlainLiteral: A Datatype for RDF Plain Literals 
(Second Edition) 

W3C Recommendation rdf:PlainLiteral presents the specification of a primitive datatype for the plain 
literals of RDF. 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF RDF and OWL Compatibility (Second Edition) 

Rules interchanged using RIF (Rule Interchange Format) may depend on or be used in combination 
with RDF data and RDF Schema or OWL ontologies. W3C Recommendation on RIF RDF and OWL 
Compatibility, developed by RIF Working Group, specifies the interoperation between RIF and the data 
and ontology languages RDF, RDF Schema, and OWL. 

W3C Recommendation (16 January 2014) The RDF Data Cube Vocabulary 

There are many situations where it would be useful to be able to publish multi-dimensional data, such 
as statistics, on the web in such a way that it can be linked to related data sets and concepts. The W3C 
Recommendation on Data Cube vocabulary provides a means to do this using the W3C RDF standard. 
The model underpinning the Data Cube vocabulary is compatible with the cube model that underlies 
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SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), an Iso standard for exchanging and sharing statistical 
data and metadata among organizations. The Data Cube vocabulary is a core foundation which supports 
extension vocabularies to enable publication of other aspects of statistical data flows or other multi-
dimensional data sets. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax 

W3C Recommendation that defines an abstract syntax, a data model, which serves to link all RDF-
based languages and specifications. The abstract syntax has two key data structures: RDF graphs are 
sets of subject-predicate-object triples, where the elements may be IRIs, blank nodes, or datatyped 
literals. They are used to express descriptions of resources. RDF datasets are used to organize collec-
tions of RDF graphs, and comprise a default graph and zero or more named graphs. The W3C 
Recommendation also introduces key concepts and terminology, and discusses datatyping and the 
handling of fragment identifiers in IRIs within RDF graphs. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 N-Quads, A line-based syntax for RDF datasets 

N-Quads is a line-based, plain text format for encoding an RDF dataset. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 N-Triples, A line-based syntax for an RDF graph 

N-Triples is a line-based, plain text format for encoding an RDF graph. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF Schema 1.1 

RDF Schema provides a data-modelling vocabulary for RDF data. RDF Schema is an extension of the 
basic RDF vocabulary. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 Semantics 

W3C Recommendation that describes a precise semantics for RDF and RDF Schema. It defines a num-
ber of distinct entailment regimes and corresponding patterns of entailment. It is part of a suite of docu-
ments which comprise the full specification of RDF 1.1. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 TriG, RDF Dataset Language 

W3C Recommendation RDF TriG defines a textual syntax that allows an RDF dataset to be completely 
written in a compact and natural text form, with abbreviations for common usage patterns and datatypes. 
TriG is an extension of the Turtle format. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 Turtle, Terse RDF Triple Language 

W3C Recommendation RDF Turtle defines a textual syntax for RDF that allows an RDF graph to be 
completely written in a compact and natural text form, with abbreviations for common usage patterns 
and datatypes. Turtle provides levels of compatibility with the N-Triples format as well as the triple 
pattern syntax of the SPARQL W3C Recommendation. 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 XML Syntax 

W3C Recommendation that defines an XML syntax for RDF called RDF/XML in terms of Namespaces 
in XML, the XML Information Set and XML Base. 
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W3C Recommendation (17 December 2015) Generating RDF from Tabular Data on the Web 

W3C Recommendation on Generating RDF from Tabular Data on the Web defines the procedures and 
rules to be applied when converting tabular data into RDF. Tabular data may be complemented with 
metadata annotations that describe its structure, the meaning of its content and how it may form part of 
a collection of interrelated tabular data. The recommendation specifies the effect of this metadata on 
the resulting RDF. 

RDFA 

 https://rdfa.info/ 

1. W3C 

W3C Recommendation (17 March 2015) HTML+RDFa 1.1 (Second Edition) Support for RDFa in 
HTML4 and HTML5 

W3C Recommendation on HTML+RDFa defines rules and guidelines for adapting the RDFa Core 1.1 
and RDFa Lite 1.1 specifications for use in HTML5 and XHTML5. The rules defined do not only apply 
to HTML5 documents in non-XML and XML mode, but also to HTML4 and XHTML documents inter-
preted through the HTML5 parsing rules. 

W3C Recommendation (17 March 2015) RDFa Core 1.1 (Third Edition) Syntax and processing rules 
for embedding RDF through attributes 

The current Web is primarily made up of an enormous number of documents that have been created 
using HTML. These documents contain significant amounts of structured data, which is largely unavail-
able to tools and applications. When publishers can express this data more completely, and when tools 
can read it, a new world of user functionality becomes available, letting users transfer structured data 
between applications and web sites, and allowing browsing applications to improve the user experience: 
an event on a web page can be directly imported into a user's desktop calendar; a license on a document 
can be detected so that users can be informed of their rights automatically; a photo's creator, camera 
setting information, resolution, location and topic can be published as easily as the original photo itself, 
enabling structured search and sharing. 

W3C Recommendation on RDFa Core is a specification for attributes to express structured data in any 
markup language. The embedded data already available in the markup language, such as HTML, can 
often be reused by the RDFa markup, so that publishers don't need to repeat significant data in the 
document content. The underlying abstract representation is RDF, which lets publishers build their own 
vocabulary, extend others, and evolve their vocabulary with maximal interoperability over time. The 
expressed structure is closely tied to the data, so that rendered data can be copied and pasted along 
with its relevant structure. 

The rules for interpreting the data are generic, so that there is no need for different rules for different 
formats; this allows authors and publishers of data to define their own formats without having to update 
software, register formats via a central authority, or worry that two formats may interfere with each other. 

RDFa shares some of the same goals with microformats. Whereas microformats specify both a syntax 
for embedding structured data into HTML documents and a vocabulary of specific terms for each micro-
format, RDFa specifies only a syntax and relies on independent specification of terms, often called 

https://rdfa.info/
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vocabularies or taxonomies, by others. RDFa allows terms from multiple independently-developed voca-
bularies to be freely intermixed and is designed such that the language can be parsed without knowledge 
of the specific vocabulary being used. 

RDF Core is a detailed syntax specification for RDFa, aimed at: 

– those looking to create an RDFa Processor, and who therefore need a detailed description of the 
parsing rules; 

– those looking to integrate RDFa into a new markup language; 

– those looking to recommend the use of RDFa within their organization, and who would like to create 
some guidelines for their users; 

– anyone familiar with RDF, and who wants to understand more about what is happening 'under the 
hood', when an RDFa Processor runs. 

W3C Recommendation (17 March 2015) RDFa Lite 1.1 (Second Edition) 

RDFa Lite is a minimal subset of RDFa, the Resource Description Framework in attributes, consisting 
of a few attributes that may be used to express machine-readable data in Web documents like HTML, 
SVG, and XML. While it is not a complete solution for advanced data markup tasks, it does work for 
most day-to-day needs and can be learned by most Web authors in a day. 

W3C Recommendation (17 March 2015) XHTML+RDFa 1.1 (Third Edition) Support for RDFa via 
XHTML Modularization 

RDFa Core 1.1 defines attributes and syntax for embedding semantic markup in Host Languages. The 
W3C Recommendation on XHTML+RDFa 1.1 defines one such Host Language. This language is a 
superset of XHTML 1.1, integrating the attributes as defined in RDFa Core 1.1. It is intended for authors 
who want to create XHTML Family documents that embed rich semantic markup. 

RECFILES 

 https://www.gnu.org/software/recutils/ 

1. GNU 

GNU Recutils 

GNU recutils is a set of tools and libraries to access human-editable, text-based databases called 
recfiles. The data is stored as a sequence of records, each record containing an arbitrary number of 
named fields. Advanced capabilities usually found in other data storage systems are supported: data 
types, data integrity, for example, keys, mandatory fields. Is also supports the ability of records to refer 
to other records, similar to foreign keys. Despite its simplicity, recfiles can be used to store medium-
sized databases. 

https://www.gnu.org/software/recutils/
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RFID 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 15961-1:2013 Information technology — Radio frequency identification (RFID) for item 
management: Data protocol — Part 1: Application interface 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

SO/IEC 15961-1 focuses on the abstract interface between an application and the data processor, and 
includes the specification and definition of application commands and responses. It allows data and 
commands to be specified in a standardized way, independent of the particular air interface of ISO/IEC 
18000. 

– It provides guidelines on how data shall be presented as objects. 

– It defines the structure of Object Identifiers, based on ISO/IEC 9834-1. 

– It specifies the commands that are supported for transferring data between an application and the 
RFID tag. 

– It specifies the responses that are supported for transferring data between the RFID tag and the 
application. 

– It does not specify any required transfer syntax with ISO/IEC 15962, but provides the non-normative 
information to provide backward compatibility with ISO/IEC 15961:2004. 

ISO/IEC 15961-2:2019 Information technology — Data protocol for radio frequency identification 
(RFID) for item management — Part 2: Registration of RFID data constructs 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15961-2 specifies the procedural requirements to maintain specific RFID data constructs. The 
data constructs are associated with managing open and closed applications that utilize RFID systems 
which conform to the data protocol defined in other parts of ISO/IEC 15961 and ISO/IEC 15962, and the 
air interface protocols of ISO/IEC 18000. ISO/IEC 15961-2 also outlines the obligations of the Registrati-
on Authority and the application administrators, with respect to: 

– the allocation of AFIs to particular applications defined by the application administrator; 

– the allocation of data formats to particular applications defined by the application administrator; 

– the registration of Root-OIDs, compliant with ISO/IEC 9834-1, to any Unique Item Identifiers used 
in applications defined by the application administrator; 

– the registration of Root-OIDs, compliant with ISO/IEC 9834-1, to any other data used in applications 
defined by the application administrator; 

– the registration of various table-driven encoding schemes, compliant with ISO/IEC 15962. 

ISO/IEC 15961-3:2019 Information technology — Data protocol for radio frequency identification 
(RFID) for item management — Part 3: RFID data constructs 
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 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 15961-3 specifies rules and code structures associated with the data constructs for RFID for 
item management. 

– It defines the AFI (Application Family Identifier), including the range of code values that are available 
to use for RFID for item management. 

– It defines the data format, including the range of code values that are available to use for RFID for 
item management. 

– It describes the Object Identifier structure used for RFID for item management. 

– It specifies the function of the Object Identifier for the UII (Unique Item Identifier). 

– It specifies the function of the Object Identifier for other item attendant data. 

ISO/IEC 15961-4:2016 Information technology — Radio frequency identification (RFID) for item 
management: Data protocol — Part 4: Application interface commands for battery assist and sensor 
functionality 

ISO/IEC 15961-4 provides a set of application commands and their associated function responses 

– to start and stop battery assistance, 

– to select and de-select a particular sensory function supported by the RFID tag, 

– to set sensor parameters both initially and ongoing, 

– to start and stop the sensor monitoring the environment, 

– to access sensor data, and 

– to establish the battery status. 

ISO/IEC 24753 defines the encoding rules for identifying sensors, their functions, their delivered measu-
rements, and the processing rules for sensor data. As such, it receives commands as defined in ISO/IEC 
15961-4 and provides the information that is required for the appropriate responses. 

ISO/IEC 15962:2013 Information technology — Radio frequency identification (RFID) for item 
management — Data protocol: data encoding rules and logical memory functions 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

The data protocol used to exchange information in a RFID system for item management is specified in 
ISO/IEC 15961 and in ISO/IEC 15962. Both are required for a complete understanding of the data proto-
col in its entirety; but each focuses on one particular interface: 

– ISO/IEC 15961 addresses the interface with the application system. 

– ISO/IEC 15962 deals with the processing of data and its presentation to the RF tag, and the initial 
processing of data captured from the RF (Radio Frequency) tag. 
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ISO/IEC 15962 focuses on encoding the transfer syntax, as defined in ISO/IEC 15961 according to the 
application commands defined in ISO/IEC 15961. The encodation is in a Logical Memory as a software 
analogue of the physical memory of the RFID tag being addressed by the interrogator. 

– It defines the encoded structure of object identifiers. 

– It specifies the data compaction rules that apply to the encoded data. 

– It specifies a Precursor for encoding syntax features efficiently. 

– It specifies formatting rules for the data, for example, depending on whether or not a directory is 
used. 

– It defines how application commands, for example, to lock data, are transferred to the Tag Driver. 

– It specifies processes associated with sensory information and the transfers to the Tag Driver. 

– It defines other communication to the application. 

ISO 28560-1:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 1: Data elements and 
general guidelines for implementation 

ISO 28560-1 specifies a model for the use of RFID tags for items appropriate for the needs of all types 
of libraries, including academic, public, corporate, special, and school. It provides the framework to en-
sure interoperability between libraries that exchange library items with RFID tags, the freedom of the 
library to acquire or renew equipment or library items from different vendors, and interoperability of a 
single RFID application from the vendor's perspective. It specifies a set of data elements and general 
guidelines for implementation, to meet the needs for 

– circulation of library items, 

– acquisition of library items, 

– interlibrary loan processes, 

– data requirements of publishers, printers, and other suppliers of library items, and 

– inventory and stock checking of items. 

ISO 28560-1 gives guidelines for item security, profiles, privacy, implementation, migration, label design, 
and location of the RFID label. It specifies the data model, system data elements, and user data eleme-
nts to be used in conjunction with ISO 28560-2, -3, and any future parts of ISO 28560. 

ISO 28560-2:2018 Information and documentation — RFID in libraries — Part 2: Encoding of RFID 
data elements based on rules from ISO/IEC 15962 

ISO 28560-2: 

– Specifies a data model and encoding rules for the use of RFID tags for items appropriate for the 
needs of all types of libraries; including national, academic, public, corporate, special, and school 
libraries. The rules for encoding a subset of data elements taken from the total set of data elements 
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defined in ISO 28560-1 are based on ISO/IEC 15962, which uses an object identifier structure to 
identify data elements. 

– Defines the technical characteristics required to encode the data elements defined in ISO 28560-1 
in accordance with ISO/IEC 15962. These subsets of data elements can be different on different 
items in the same library. The encoding rules also enable the optional data to be organized on the 
RFID tag in any sequence. In addition, the encoding rules provide for flexible encoding of variable 
length and variable format data. 

– Provides essential standards-based information about RFID in libraries, and of additional informa-
tion about implementation issues. 

ISO 28560-3:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 3: Fixed length 
encoding 

ISO 28560-3 provides a data model and encoding rules for the use of RFID tags for items appropriate 
for the needs of all types of libraries; including national, academic, public, corporate, special, and school 
libraries. It specifies the rules for encoding 

– a subset of data elements taken from the total set of data elements listed in ISO 28560-1 into a 
basic block, and 

– other data elements into extension blocks onto the RFID tag. 

ISO/TS 28560-4:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 4: Encoding of data 
elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory 

ISO/TS 28560-4 defines rules for ISO 28560-1 data elements to be encoded in RFID tags with a memory 
structure that is partitioned into four memory banks. This primarily applies to ISO/IEC 18000-63, previo-
usly known as ISO/IEC 18000-6 Type C, operating in the UHF frequency, but not necessarily restricted 
to this technology. The rules for encoding a subset of data elements taken from the total set of data 
elements defined in ISO 285601 are based on ISO/IEC 15962, which uses an object identifier structure 
to identify data elements. ISO 28560-4 defines the rules for encoding a unique item identifier in a specific 
memory bank, known as MB 01, taking into account different requirements for privacy. It also defines 
the rules for encoding other relevant data in a separate memory bank, known as MB 11. Each of these 
memory banks is addressable using different command set of the appropriate RFID technology. As with 
other parts of ISO 28560, ISO 28560-4 is appropriate for the needs of all types of libraries; including 
academic, public, corporate, special, and school libraries. ISO/TS 28560-4 provides essential standar-
ds-based information about RFID in libraries. It also provides a source of additional information about 
implementation issues. 

RIF 

1. W3C 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF Basic Logic Dialect (Second Edition) 

W3C Recommendation RIF-BLD (Basic Logic Dialect) specifies a format that allows logic rules to be 
exchanged between rule systems. The RIF-BLD presentation syntax and semantics are specified both 
directly and as specializations of RIF-FLD (Framework for Logic Dialects). The XML serialization syntax 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 853 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

of RIF-BLD is specified via a mapping from the presentation syntax. A normative XML schema is also 
provided. 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF Core Dialect (Second Edition) 

W3C Recommendation RIF Core Dialect specifies a common subset of RIF-BLD and RIF-PRD based 
on RIF-DTB 1.0. The RIF-Core presentation syntax and semantics are specified by restriction in two 
different ways. First, RIF-Core is specified by restricting the syntax and semantics of RIF-BLD, and 
second, by restricting RIF-PRD. The XML serialization syntax of RIF-Core is specified by a mapping 
from the presentation syntax. A normative XML schema is also provided. 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF Datatypes and Built-Ins 1.0 (Second Edition) 

W3C Recommendation RIF Datatypes and Built-Ins specifies a list of datatypes, built-in functions and 
built-in predicates expected to be supported by RIF dialects such as the RIF Core Dialect, the RIF Basic 
Logic Dialect, and the RIF Production Rules Dialect. Each dialect supporting a superset or subset of the 
datatypes, built-in functions and built-in predicates defined here shall specify these additions or restric-
tions. Some of the datatypes are adapted from XSD. A large part of the definitions of the listed functions 
and operators are adapted from XPath-Functions. The rdf:PlainLiteral datatype as well as functions 
and operators associated with that datatype are adopted from A Datatype for RDF Plain Literals. 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF Framework for Logic Dialects (Second Edition) 

W3C Recommendation RIF-FLD (Framework for Logic Dialects) defines a general framework that desc-
ribes mechanisms for specifying the syntax and semantics of logic RIF dialects through a number of 
generic concepts, for example, signatures, symbol spaces, semantic structures. The actual dialects 
should specialize this framework to produce their syntaxes and semantics. 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF Production Rule Dialect (Second Edition) 

W3C Recommendation RIF-PRD (Production Rule Dialect) is a standard XML serialization format for 
production rule languages. The W3C Recommendation specifies the production rule dialect for RIF-
PRD. 

W3C Recommendation (5 February 2013) RIF RDF and OWL Compatibility (Second Edition) 

Rules interchanged using RIF may depend on or be used in combination with RDF data and RDF Sche-
ma or OWL ontologies. W3C Recommendation RIF RDF and OWL Compatibility specifies the interoper-
ation between RIF and the data and ontology languages RDF, RDF Schema, and OWL. 

RIFF 

 AVI 

 IFF 

 WAV 

 WebP 

1. IBM AND MICROSOFT 

Multimedia Programming Interface and Data Specifications 1.0 
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RIFF (Resource Interchange File Format) is a tagged file structure, and a general specification upon 
which many file formats can be defined. The main advantage of RIFF is its extensibility; file formats 
based on RIFF can be future-proofed, as format changes can be ignored by existing applications. RIFF 
is suitable for multimedia tasks: 

– Playing back multimedia data. 

– Recording multimedia data. 

– Exchanging multimedia data between applications and across platforms. 

2. MEDIAAREA 

2.1. BWF Metadata 

 https://mediaarea.net/BWFMetaEdit 

 BWF [EBU TECH 3285] 

 WAV 

Programmet (eng.) BWF MetaEdit har funktionaliteter för dels materiella kontroller av RIFF, vilket är 
grundformatet för BWF och WAV, dels formella kontroller av  

‒ EBU Tech 3285 

‒ EBU Tech R98-1999 

‒ EBU Tech R99-1999 

‒ INFO (Microsoft) 

‒ FADGI Broadcast WAVE Metadata Embedding Guidelines 

Programmet har även funktionalitet för att visuellt analysera RIFF. 

RIMM 

 SCID 

1. ISO 

ISO 12640-5:2013 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 5: Scene-referred 
standard colour image data (RIMM/SCID) 

ISO 12640-5 specifies a set of standard scene-referred colour images, encoded as 16-bit RIMM RGB 
digital data, that can be used to evaluate transforms from a scene-referred image state to an output-
referred image state; colour rendering transforms. They can be used for research, testing and assessing 
colour rendering transforms, in systems such as digital cameras, camera raw processing applications, 
colour management systems, colour profiles, and output devices such as displays and printers. 

https://mediaarea.net/BWFMetaEdit
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RISC-V 

 https://riscv.org/ 

1. RISC-V INTERNATIONAL 

The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: Unprivileged ISA, Document Version 20191213 

RISC-V is a ISA that was originally designed to support computer architecture research and education, 
but which is now intended to also become a standard free and open architecture for industry implemen-
tations. The goals in defining RISC-V include: 

– A completely open ISA that is freely available to academia and industry. 

– A real ISA suitable for direct native hardware implementation, not just simulation or binary translati-
on. 

– An ISA that avoids “over-architecting” for a particular microarchitecture style or implementation tech-
nology, but which allows efficient implementation in any of these. Example of the former, microcod-
ed, in-order, decoupled, out-of-order. Example of the latter, full-custom, ASIC, FPGA. 

– An ISA separated into a small base integer ISA, usable by itself as a base for customized accelerat-
ors or for educational purposes, and optional standard extensions, to support general-purpose soft-
ware development. 

– Support for the revised 2008 IEEE-754 floating-point standard. 

– An ISA supporting extensive ISA extensions and specialized variants. 

– Both 32-bit and 64-bit address space variants for applications, operating system kernels, and hard-
ware implementations. 

– An ISA with support for highly-parallel multicore or many-core implementations, including hetero-
geneous multiprocessors. 

– Optional variable-length instructions to both expand available instruction encoding space and to 
support an optional dense instruction encoding for improved performance, static code size, and 
energy efficiency. 

– A fully virtualizable ISA to ease hypervisor development. 

– An ISA that simplifies experiments with new privileged architecture designs. 

The RISC-V Instruction Set Manual Volume II: Privileged Architecture, Document Version 20190608-
Priv-MSU-Ratified 

The RISC-V privileged architecture covers all aspects of RISCV systems beyond the unprivileged ISA, 
including privileged instructions as well as additional functionality required for running operating systems 
and attaching external devices. 

https://riscv.org/
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RLCE 

 RLE 

1. ITU 

ITU-T Recommendation T.45 (02/00) Run-length Colour Encoding 

ITU-T T.45 "Run-length colour encoding", specifies a run-length encoding procedure which has been 
optimized for the encoding of lists of colour values. Use of T.45 to encode the colour values of T.88 
(JBIG2) related colour tag procedure is one targeted application. T.88 has been shown to be particularly 
effective in the coding of colored text when the colors of the foreground layer associated with a T.88 
encoded MRC mask layer, that is text shapes, are represented by colour tags, that is colour values. Use 
of the Recommendation T.88 together with the colour tag provision can realize more than twice the 
compression gains associated with conventional bitmap image encoding of text colors. The colour tag 
provision takes advantage of the fact that T.88 codes text regions by generating discrete symbols, that 
is symbols are used to represent text characters, and the text characters are usually a single flat colour.  
Colour tagging uses a single colour value, that is a colour tag, to represent the colour of each T.88 
symbol occurrence, one colour value for each corresponding mask layer (X, Y, ID) symbol triplet. The 
colour values are ordered identically to the symbol occurrences. The ordered list of foreground layer 
colour tags, that is colour values, are compressed using T.45 "Run-length colour encoding". T.45 run-
length colour encoding is restricted to the coding of a sequence of colour values or palette indices. It is 
general enough to handle any number of colour components at any depth. Colour interpretation of the 
colour values or palette indices is beyond the scope of T.45 and shall be defined elsewhere. 

RLE 

 RLCE 

RLE (eng. Run-Length Encoding) är en förlustfri komprimering särskild lämplig för bilder med skarpa 
och sammanhängande enkla färger. Till exempel, svartvita kopior av text på A4, grafiska bilder med 
stora ytor med en och samma färg. Algoritmen har oftast påträffats beskriven som en implementering 
i ett specifikt bildformat. Till exempel, BMP [Microsoft], och PackBits-komprimering i TIFF del 1. 

RPC 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 11578:1996 Information technology — Open Systems Interconnection — Remote Procedure 
Call (RPC) 

ISO/IEC 11578 facilitates the specification and development of distributed applications based on extend-
ing the well-known remote procedure call paradigm to operate between application processes on two 
separate real open systems in the OSI environment. 
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RSS 

 https://www.rssboard.org/ 

 Atom 

1. RSS ADVISORY BOARD 

RSS 2.0.11 Specification (March 30, 2009) 

RSS (Really Simple Syndication) is a Web content syndication format encoded in a dialect of XML. All 
RSS files must conform to the XML 1.0 specification, as published on the World Wide Web Consortium 
(W3C) website. The RSS Profile contains a set of recommendations for how to create RSS documents 
that work best in the wide and diverse audience of client software that supports the format. RSS 
documents can be tested for validity in the RSS Validator. 

2. W3C 

2.1. Feed Validation Service 

 https://validator.w3.org/feed/ 

 https://github.com/w3c/feedvalidator 

Programmet (eng.) Feed Validation Service kan utföra formella kontroller av Atom och RSS. 

RTF 

1. MICROSOFT 

Microsoft Rich Text Format (RTF) Specification, Version 1.9.1 

RTF is a method of encoding formatted text and graphics for use within applications and for transfer 
between applications. Users often depend on special translation software to move word-processing do-
cuments between various applications developed by different companies. RTF serves as both a stand-
ard of data transfer between word processing software, document formatting, and a means of migrating 
content from one operating system to another. RTF allows documents to migrate forward and backward 
in time: old readers can read the most recent RTF and new readers can read old RTF. The only other 
widely used rich-text format that has this flexibility is HTML, which is not nearly as rich. 

The RTF specification specifies the format used by RTF for text and graphics interchange. RTF usually 
uses ASCII, that is lower byte range 7-bits, to represent rich text, with runs of text that include non-ASCII 
characters requiring conversion to appropriate code values. This version of the RTF specification 
includes all control words introduced by Microsoft Office Word up through Word 2007. For Microsoft 
Word for Windows 95 on, the Index of RTF Control Words in Appendix B reveals the version of Word 
that added the control words. It also reveals the control words defined in the 1987 Microsoft Systems 
Journal RTF article. Files created with an earlier version of Word using RTF should be read without 
problem by newer versions of Word. Older versions of Word ignore control words and groups they don’t 
understand. 

https://www.rssboard.org/
https://validator.w3.org/feed/
https://github.com/w3c/feedvalidator
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Software that can convert rich text to RTF is called an RTF writer. An RTF writer separates the applicati-
on’s control information from the actual text and writes a file containing the text and the RTF command 
groups associated with that text. Software that reads an RTF file and is capable of interpreting or discard-
ing the formatting commands is called an RTF reader. 

A sample RTF parsing reader program is given in Appendix A: Sample RTF Reader Application. This 
sample RTF reader is designed for use in conjunction with the RTF specification to assist those interes-
ted in developing their own RTF readers. The sample RTF reader is not a for-sale product, and Microsoft 
does not provide technical support or any other kind of support for the sample RTF parsing reader code 
or the RTF specification. 

RELAX 

 http://www.xml.gr.jp/relax/ 

 RELAX NG 

1. ISO 

ISO/IEC TR 22250-1:2002 Information technology — Document description and processing languages 
— Regular Language Description for XML (RELAX) — Part 1: RELAX Core 

ISO/IEC TR 22250-1 gives mechanisms for formally specifying the syntax of XML-based languages. For 
example, the syntax of XHTML 1.0 can be specified in RELAX. Compared with DTDs, RELAX provides 
the following advantages: 

– Specification in RELAX uses XML instance syntax, that is, the document syntax; 

– RELAX provides rich datatypes; 

– RELAX is namespace-aware. 

The RELAX specification consists of two parts, RELAX Core and RELAX Namespace. ISO/IEC TR 222
50-1 gives RELAX Core, which may be used to describe markup languages containing a single XML 
namespace. Given a sequence of elements, a software module called the RELAX Core processor comp-
ares it against a specification in RELAX Core and reports the result. The RELAX Core processor can 
be directly invoked by the user, and can also be invoked by another software module called the RELAX 
Namespace processor. RELAX may be used in conjunction with DTDs. In particular, notations and enti-
ties declared by DTDs can be constrained by RELAX. ISO/IEC TR 22250-1 also gives a subset of REL-
AX Core, which is restricted to DTD features plus datatypes. This subset is very easy to implement, and 
with the exception of datatype information, conversion between this subset and XML DTDs results in no 
information loss. 

NOTE 1 Since XML is a subset of WebSGML (TC2 of ISO 8879), RELAX is applicable to SGML. 

RELAX NG 

 https://relaxng.org/ 

 XML Schema 

http://www.xml.gr.jp/relax/
https://relaxng.org/
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 CREPDL 

 DSDL 

 DSRL 

 NVDL 

 Schematron 

 RELAX 

1. ISO 

ISO/IEC 19757-2:2008 Information technology — Document Schema Definition Language (DSDL) — 
Part 2: Regular-grammar-based validation — RELAX NG 

ISO/IEC 19757-2 specifies RELAX NG, a schema language for XML. A RELAX NG schema specifies a 
pattern for the structure and content of an XML document. The pattern is specified by using a regular 
tree grammar. It establishes requirements for RELAX NG schemas and specifies when an XML docu-
ment matches the pattern specified by a RELAX NG schema. 

S/MIME 

 MIME 

1. IETF 

RFC 8550 Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 4.0 Certificate Handling 

RFC 8550, obsoletes RFC 5750, specifies conventions for X.509 certificate usage by S/MIME agents. 
S/MIME provides a method to send and receive secure MIME messages, and certificates are an integral 
part of S/MIME agent processing. S/MIME agents validate certificates as PKIX X.509 v3 (RFC 5280).  
S/MIME agents must meet the certificate-processing requirements in RFC 8550 as well as those in RFC 
5280. 

SAML 

1. OASIS 

 https://wiki.oasis-open.org/security 

OASIS Standard (2 September 2003) Assertions and Protocol for the OASIS 2 Security Assertion 
Markup Language 3 (SAML) V1.1 4 

The SAML specification defines the syntax and semantics for XML-encoded assertions about authen-
tication, attributes and authorization, and for the protocol that conveys this information. It defines the 
syntax and semantics for XML-encoded SAML assertions, protocol requests, and protocol responses. 
These constructs are typically embedded in other structures for transport, such as HTTP form POSTs 
and XML-encoded SOAP messages. The SAML specification for bindings and profiles provides frame-
works for this embedding and transport. Files containing just the SAML assertion schema and protocol 
schema are available. 

https://wiki.oasis-open.org/security
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OASIS Standard (15 March 2005) Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup 
Language (SAML) V2.0 

SAML defines the syntax and processing semantics of assertions made about a subject by a system 
entity. In the course of making, or relying upon such assertions, SAML system entities may use other 
protocols to communicate either regarding an assertion itself, or the subject of an assertion. The SAML 
specification defines both the structure of SAML assertions, and an associated set of protocols, in additi-
on to the processing rules involved in managing a SAML system. 

SAML assertions and protocol messages are encoded in XML and use XML namespaces. They are 
typically embedded in other structures for transport, such as HTTP POST requests or XML-encoded 
SOAP messages. The SAML bindings specification provides frameworks for the embedding and trans-
port of SAML protocol messages. The SAML profiles specification provides a baseline set of profiles for 
the use of SAML assertions and protocols to accomplish specific use cases or achieve interoperability 
when using SAML features. 

SCHEMATRON 

 https://schematron.com/ 

 XML Schema 

 CREPDL 

 DSDL 

 DSRL 

 NVDL 

 RELAX NG 

1. ISO 

ISO/IEC 19757-3:2016 Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — 
Part 3: Rule-based validation — Schematron 

ISO/IEC 19757-3 specifies Schematron, a schema language for XML. It establishes requirements for 
Schematron schemas and specifies when an XML document matches the patterns specified by a Sche-
matron schema. Schematron uses query languages such as XPath for writing assertions. 

SCID 

 Adobe RGB (1998) 

 CIELAB 

 CMYK 

 RIMM 

 XYZ 

SCORM 

 https://scorm.com/ 

 E-textbook 

https://schematron.com/
https://scorm.com/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC TR 29163-1:2009 Information technology — Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM®) 2004 3rd Edition — Part 1: Overview Version 1.1 

ISO/IEC TR 29163-1 provides an overview of SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 
2004 3rd Edition documentation suite, the SCORM® 2004 3rd Edition Conformance Test Suite and 
SCORM® 2004 3rd Edition Sample Run-Time Environment. 

ISO/IEC TR 29163-2:2009 Information technology — Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM®) 2004 3rd Edition — Part 2: Content Aggregation Model Version 1.1 

Within the context of SCORM, ISO/IEC TR 29163-2 describes the components used in a learning ex-
perience, how to package those components for exchange from system to system, how to describe 
those components to enable search and discovery and how to define sequencing information for the 
components. It promotes the consistent storage, labeling, packaging, exchange and discovery of lear-
ning content. It describes responsibilities and requirements for building content and content organizatio-
ns, for example course, lessons, modules. It contains information on creating content packages, apply-
ing metadata to the components in the content package and applying sequencing and navigation details 
in the context of a content package. SCORM Content Packaging, as described in ISO/IEC TR 29163-2, 
provides a consistent form for describing content structures, learning content, the metadata that descri-
bes the various components of the content structures and sequencing and navigation rules. This consis-
tency facilitates search and discovery of content packages and their resources, helping facilitate reuse 
of SCORM conformant content, building of content organizations that will behave in a similar manner 
from system to system and standard understanding of the contents of the content package. General 
subjects discussed include: 

– Content Model: Definition of common terminology used throughout the CAM book. 

– Content Packaging: Descriptions and requirements for aggregating and bundling learning content. 

– Metadata: Descriptions and requirements for describing SCORM components. 

– Sequencing and Navigation: Descriptions and requirements for defining sequencing and navigation 
information. 

ISO/IEC TR 29163-3:2009 Information technology — Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM®) 2004 3rd Edition — Part 3: Run-Time Environment Version 1.1 

Within the context of SCORM, ISO/IEC TR 29163-3 describes LMS (Learning Management System) 
requirements in managing the run-time environment, that is, content launch process, standardized com-
munication between content and LMSs and standardized data model elements used for passing infor-
mation relevant to the learner's experience with the content. It also covers the requirements of SCOs 
(Sharable Content Object) and their use of a common API and the SCORM RTE (Run-Time Environ-
ment) Data Model. ISO/IEC TR 29163-3 covers the essential LMS responsibilities for sequencing cont-
ent objects, SCOs or Assets, during run-time and allowing SCOs to indicate navigation requests. In 
addition, guidance is offered for providing navigation controls to learners. General subjects discussed 
include: 

– RTE Management: Launching of content objects – SCOs and Assets, Management of communica-
tions with a SCO, Run-time environment data model management. 
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– API: LMS API requirements, SCORM communication requirements, communication error conditi-
ons. 

– SCORM RTE Data Model: Data model management and behavior requirements, Data type require-
ments. 

ISO/IEC TR 29163-4:2009 Information technology — Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM®) 2004 3rd Edition — Part 4: Sequencing and Navigation Version 1.1 

Within the context of SCORM, ISO/IEC TR 29163-4 describes how SCORM conformant content can be 
sequenced to the learner through a set of learner or system-initiated navigation events. The branching 
and flow of that content can be described by a predefined set of activities. It covers the essential LMS 
(Learning Management System) responsibilities for sequencing content objects during run-time, for 
example, SCOs (Sharable Content Object) or Assets, and allowing SCOs to indicate navigation reques-
ts. In addition, guidance is offered for providing navigation controls to learners. General subjects discus-
sed include: 

– Sequencing Concepts and Terminology, for example, Learning Activities, Activity Trees, Clusters. 

– Sequencing Definition Model, that is, detailed descriptions and requirements of the sequencing in-
formation that can be applied to learning activities. 

– Sequencing Behavior Model, that is, detailed descriptions of LMS behaviors to prescribed sequen-
cing information and learner's experience with learning content. 

– Navigation Controls and Requirements. 

– Navigation Data Model. 

Communication between content and LMSs facilitates use of SCORM Sequencing and Navigation to 
present content to learners based on learner choices and performance at run-time. This communication 
also enables LMSs to track learner completion and progress while content is presented to the learner. 
ISO/IEC TR 29163-4 describes in detail how sequencing behaviors are applied to track learner progress. 

SCQL 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 7816-7:1999 Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 7: 
Interindustry commands for Structured Card Query Language (SCQL) 

ISO/IEC 7816-7 specificerar ett strukturerat frågespråk för kort, förkortat på engelska som SCQL (eng. 
Structured Card Query Language), utökat från standarden SQL (ISO 9075), och förbättrade kommand-
on mellan industrier. 

SCSU 

 https://www.unicode.org/faq/compression.html 

 Unicode 

https://www.unicode.org/faq/compression.html
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1. UNICODE 

Unicode Technical Standard #6 A Standard Compression Scheme for Unicode 

SCSU (Standard Compression Scheme for Unicode): 

– Expresses all code points in Unicode. 

– Approximates the storage size of traditional character sets. 

– Works well for short strings. 

– Provides transparency for characters between U+0020-U+00FF, as well as CR, LF and TAB. 

– Supports very simple decoders. 

– Supports simple as well as sophisticated encoders. 

SCSU does not attempt to avoid the use of control bytes, including NUL, in the compressed stream, and 
does not attempt to preserve binary ordering of strings.  The compression scheme is mainly intended 
for use with short to medium length Unicode strings. The resulting compressed format is intended for 
storage or transmission in bandwidth limited environments. It can be used stand-alone or as input to 
traditional general purpose data compression schemes. It is not intended as processing format or as 
general purpose interchange format. 

SDIF 

 SGML 

1. ISO 

ISO 9069:1988 Information processing — SGML support facilities — SGML Document Interchange 
Format (SDIF) 

ISO 9069 was withdrawn 2019. It specified a data structure that enabled a document conforming to ISO 
8879, which might be stored in several entities, to be packed into a data stream for interchange in a 
manner that permits the recipient to reconstitute the separate entities. SDIF also allowed related docum-
ents to be included in the data stream, such as covering letters, transmittal forms, catalog cards, formatt-
ing procedures, or the “document profile” required by a document architecture. 

SDMX 

 https://sdmx.org/ 

1. ISO 

ISO 17369:2013 Statistical data and metadata exchange (SDMX) 

https://sdmx.org/
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ISO 17369 provides an integrated approach to facilitating SDMX, enabling interoperable implementatio-
ns within and between systems concerned with the exchange, reporting and dissemination of statistical 
data and related metadata. It is applicable to any organization that has a need to manage the reporting, 
exchange and dissemination of its statistical data and related metadata. The information model at the 
core of ISO 17369 has been developed to support statistics as collected and used by governmental and 
supra-national statistical organizations, and this model is also applicable to other organizational contexts 
involving statistical data and related metadata. 

SEDRIS 

 https://www.sedris.org/ 

 EDCS 

 SRM 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18023-1:2006 Information technology — SEDRIS — Part 1: Functional specification 

ISO/IEC 18023-1 addresses the concepts, syntax and semantics for the representation and interchange 
of environmental data. It specifies 

– a data representation model for expressing environmental data, 

– specifications of the data types and classes that together constitute the data representation model, 
and 

– an application program interface that supports the storage and retrieval of environmental data using 
the data representation model. 

ISO/IEC 18023-1 also specifies topological, rule-based, and other constraints that ensure appropriate 
data can be available for applications that rely on automatically generated behaviors when interacting 
with environmental data. 

ISO/IEC 18023-2:2006 Information technology — SEDRIS — Part 2: Abstract transmittal format 

ISO/IEC 18023-2 specifies the abstract syntax of a SEDRIS transmittal. Actual encodings are specified 
in other parts of ISO/IEC 18023, for example, binary encoding. 

ISO/IEC 18023-3:2006 Information technology — SEDRIS — Part 3: Transmittal format binary 
encoding 

ISO/IEC 18023-3 defines a binary encoding for DRM (Data Representation Model) objects specified in 
ISO/IEC 18023-1 according to the abstract syntax specified in ISO/IEC 18023-2. 

ISO/IEC 18024-4:2006 Information technology — SEDRIS language bindings — Part 4: C 

ISO/IEC 18024-4 specifies a language-dependent layer for C. ISO/IEC 18023-1 specifies a language-
independent API for SEDRIS. For integration into a programming language, the SEDRIS API is embed-
ded in a language-dependent layer obeying the particular conventions of that language. 

https://www.sedris.org/
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SFA 

 https://www.ogc.org 

SFA (eng. Simple Feature Access). 

1. ISO 

ISO 19125-1:2004 Geographic information — Simple feature access — Part 1: Common architecture 

ISO 19125-1 establishes a common architecture for geographic information and defines terms to use 
within the architecture. It also standardizes names and geometric definitions for Types for Geometry. It 
does not place any requirements on how to define the Geometry Types in the internal schema nor does 
it place any requirements on when or how or who defines the Geometry Types. It does not attempt to 
standardize and does not depend upon any part of the mechanism by which Types are added and 
maintained. 

SGML 

 https://www.w3.org/MarkUp/SGML/ 

 SDIF 

1. ISO/IEC 

ISO 8879:1986 Information processing — Text and office systems — Standard Generalized Markup 
Language (SGML) 

ISO 8879 specifies an abstract syntax known as SGML. The language expresses the description of the 
structure and other attributes of a document, as well as other information that makes the markup inter-
pretable. 

– It specifies a reference concrete syntax that binds the abstract syntax to specific characters and 
numeric values, and criteria for defining variant concrete syntaxes. 

– It defines conforming documents in terms of their use of components of the language. 

– It defines conforming systems in terms of their ability to process conforming documents and to rec-
ognize markup errors in them. 

– It specifies how data not defined can be included in a conforming document, for example, images, 
graphics, formatted text. 

ISO 8879 does not: 

– Identify or specify "standard" document types, document architectures, or text structures. 

– Specify the implementation, architecture, or markup error handling of conforming systems. 

– Specify how conforming documents are to be created. 

https://www.ogc.org/
https://www.w3.org/MarkUp/SGML/
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– Specify the data stream, message handling system, file structure, or other physical representation 
in which conforming documents are stored or interchanged, or any character set or coding scheme 
into or from which conforming documents might be translated for such purposes. 

– Specify the inclusion in a conforming document of data content representation or notation, for exam-
ple, images, graphics, formatted text. 

ISO/IEC 9070:1991 Information technology — SGML support facilities — Registration procedures for 
public text owner identifiers 

ISO/IEC 9070 was withdrawn 2020. It was developed to support the use of the SGML (ISO 8879), and 
other text description and processing languages. It described the procedures whereby assignments of 
owner prefixes to owners of public text were made. 

ISO/IEC TR 9573:1988 Information processing — SGML support facilities — Techniques for using 
SGML 

ISO/IEC TR 9573 complements ISO 8879 by providing additional tutorial information. It is not intended, 
and should not be regarded, as an extension, modification, or interpretation of ISO 8879. The SGML 
language contains a number of components, some of which are optional features. The tutorial informa-
tion covers the main components of the language only; it does not cover LINK, CONCUR, and DATA
TAG. 

ISO/IEC TR 9573 includes notes on the analysis of a document prior to the writing of a formal document 
type definition, and a series of examples. The principal example is for a general document type, formally 
defined as an example in clause E.1 of ISO 8879. Others of a general nature are for letter and memoran-
dum, spreadsheet, mathematics, and the mixing of text and graphics. Those for language applications 
include Scandinavian runes, Japanese, a European multilingual document, and mixing text in languages 
written from left to right and from right to left. 

NOTE Throughout ISO/IEC TR 9573 terms like "is keyed in", and "with keyboarding" are used. This 
does not necessarily imply that the markup is to be added explicitly by a user; for text entry one would 
expect structured, context sensitive, editors to be used, or the markup added by application programs, 
for example, in the case of interchange of spreadsheets. 

ISO/IEC TR 9573-11:2004 Information processing — SGML support facilities — Part 11: Structure 
descriptions and style specifications for standards document interchange 

ISO/IEC TR 9573-11 defines the document structures and style specifications for standards document 
interchange, in particular, ISO standards. Element types and attributes for ISO standards are defined 
and two profiles are provided: a database-oriented profile and a document-oriented profile. The docume-
nt structures are described by 

– an SGML (ISO 8879) DTD, 

– an XML DTD, and 

– a RELAX NG (ISO/IEC 19757-2) schema. 

The style specifications are described by 

– DSSSL (ISO/IEC 10179), 
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– XSLT, and 

– XSL. 

Rendering examples and a list of processing tools are provided for information. 

ISO/IEC TR 9573-13:1991 Information technology — SGML support facilities — Techniques for using 
SGML — Part 13: Public entity sets for mathematics and science 

ISO/IEC TR 9573-13 defines character entity sets for some of the widely used special graphic characte-
rs. The entity repertoires are based on applicable published and proposed international standards for 
coded character sets, and current industry and professional society practice. The purpose is to help 
overcome the following barriers to successful interchange of SGML documents. Tens of thousands of 
graphic characters are used in the publishing of text, of which relatively few have been incorporated into 
standard coded character sets. Even where standard coded representations exist, however, there may 
be situations in which they cannot be keyboarded conveniently, or in which it is not possible to display 
the desired visual depiction of the characters. 

NOTE Entity repertoires are necessarily larger and more repetitious than character sets, as they deal in 
general with higher-level constructs. For example, unique entities have been defined for each accented 
Latin alphabetic character, while a character set might represent such characters as combinations of 
letters and diacritical mark characters. These public entity sets should therefore not be construed as 
requirements for new standard coded character sets. 

In many instances upper- and lower-case is used to differentiate the names of different entities. It is thus 
assumed that a concrete syntax where entity names are case sensitive is used. 

NOTE In the reference concrete syntax, the entity names are case sensitive. 

ISO/IEC 13673:2000 Information technology — Document processing and related communication — 
Conformance testing for Standard Generalized Markup Language (SGML) systems 

ISO/IEC 13673 addresses the construction and use of test suites for verifying conformance of SGML 
systems. Its provisions assist those who build test suites, those who build SGML systems to be evaluat-
ed by such suites, and those who examine an SGML system's performance on a test suite as part of 
the process of selecting an SGML tool. In particular, it includes: 

– The criteria for the organization of test suites, including naming conventions, documentation conven-
tions, and specification of applicable concrete syntaxes and features. Among other advantages, 
these conventions facilitate any non-SGML automatic processing that may be convenient for the 
developers or the users of the tests. 

– A standard form for describing test results that makes clear what has been proven or disproven by 
the tests. 

– The specification of RAST (Reference Application for SGML Testing) that interprets all markup to 
allow machine comparison of test results for documents conforming to ISO 8879. RAST indicates 
in a standard way when tags, processing instructions, and data are recognized by the parser, replac-
ing references and processing markup declarations and marked sections appropriately. RAST tests 
information likely to be passed by a general-purpose SGML parser to an application but does not 
test additional information that some parsers provide. 
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– The specification of RACT (Reference Application for Capacity Testing) that reports a validating 
parser's capacity calculations. An SGML system that supports this application indicates its ability to 
report capacity errors regardless of whether it supports variant capacity sets. 

– The specification of test procedures related to SDIF data streams. 

ISO/IEC 13673 applies only to the testing of aspects of SGML implementation and usage for which 
objective conformance criteria are defined in ISO 8879. Among the aspects of an SGML system not 
addressed by this standard are error recovery, phrasing of error messages, application results, and 
documentation, including the system declaration. 

SHA 

SHA-2 och -3 består av flertal hashfunktioner som generar kondensat i bit-längder 256 eller 512, 
eller deras trunkerade bit-längder 224 respektive 384. 

SI 

1. BIPM 

 https://www.bipm.org/ 

The International System of Units brochure 9th edition 

The SI brochure is published by BIPM (fra. Bureau International des Poids et Mesures, eng. the Interna-
tional Bureau of Weights and Measures) to promote and explain the SI. It lists the most significant Reso-
lutions of the CGPM and decisions of the CIPM (fra. Comité International des Poids et Mesures, eng. 
International Committee on Weights and Measures) that concern the metric system going back to the 
1st meeting of the CGPM in 1889. 

SIARD 

1. DILCIS BOARD 

 https://dilcis.eu/content-types/siard 

SIARD-2.1.1 Format Specification (2019-05-15) 

SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases) is a normative description of a file 
format for the long-term preservation of relational databases. It is based on standards including the ISO 
standards Unicode, XML, and SQL:2008, the URI Internet standard, and the industry standard ZIP. The 
aim of employing internationally recognized standards is to ensure the long-term preservation of, and 
access to, the widely used relational database model, as well as easy exchange of database content, 
independent of proprietary “dump” formats. 

https://www.bipm.org/
https://dilcis.eu/content-types/siard
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SIDF 

1. ECMA 

ECMA-208 (December 1994) System-Independent Data Format (SIDF) 

ECMA-208 specifies a logical format for information interchange and secondary data storage. It provides 
for the representation of primary file system information. This information includes, among other things, 
data, attributes and characteristics. It specifies 

– the organization of the information on target media, and 

– requirements for originating and receiving systems for the processing of the information. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 14863:1996 Information technology — System-Independent Data Format (SIDF) 

ISO/IEC 14863 är ekvivalent med ECMA-208. 

3. OGC 

OpenGIS (OGC 06-103r4) Implementation Standard for Geographic information – Simple feature 
access – Part 1: Common architecture 

OGC 06-103r4 establishes a common architecture and defines terms to use within the architecture. It 
does not attempt to standardize and does not depend upon any part of the mechanism by which Types 
are added and maintained, which includes 

– syntax and functionality provided for defining types, 

– syntax and functionality provided for defining functions, 

– physical storage of type instances in the database, and 

– specific terminology used to refer to User Defined Types, for example UDT. 

OGC 06-103r4 does standardize names and geometric definitions for Types for Geometry. It does not 
place any requirements on how to define the Geometry Types in the internal schema nor does it place 
any requirements on when or how or who defines the Geometry Types. 

SIP 

 AIP 

 DIP 

 FGS [Paketstruktur: AIP, DIP, SIP] 

 MPEG-A [ISO/IEC 23000-6] PA-AF 
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 CSIP 

SIP (eng. Submission Information Package), eller överföringspaket i FGS, eller informationspaket 
för leverans i den svenska översättningen av OAIS, eller inleveranspaket i Ralf, är ett begrepp i OAIS 
för funktionella behov av och krav på information som ska överföras till ett OAIS-system. Med andra 
ord, SIP är inte en teknisk specifikation. Det finns ett antal specifikationer som mer generiskt eller 
specifikt definierar format för paket antingen för alla olika fall eller för fall avgränsat till OAIS, eller 
endast för OASIS SIP. 

1. E-ARK 

E-ARK SIP (12.06.2020, v2.0.4) Specification for Submission Information Packages 

E-ARK SIP (Submission Information Packages) constitutes a specification on how to produce and parse 
E-ARK SIP. The main objectives of the specification are to define the general structure for a SIP format 
in a way that it is suitable for a wide variety of archival scenarios, for example, document and image 
collections, databases or geographical data; enhance interoperability between Producers and Archives 
and recommend best practices regarding metadata, content and structure of SIP. The target audience 
for the specification is records creators, archival institutions and software providers that are responsible 
with preparing, packaging, delivering and receiving packages of information to be archived in an OAIS 
Reference Model, that is, pre-ingest and ingest functional units. 

2. RIKSARKIVET 

2.1. Teknisk kontroll 

2.1.1. Program 

 https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser 

 Program 

 Teknisk kontroll 

Ralf (Riksarkivets leveransförberedelseverktyg) är ett program i en uppsättning av program under 
benämningen RFL (Riksarkivets Förberedande Leveransverktyg). Ralf kontrollerar att metadata som 
beskrivits i Riksarkivets metadatabilaga är korrekt. Grundkontroller görs även att datafiler följer 
Riksarkivets krav för digitala leveranser. Även om en leverans är felfri enligt Ralf så innebär det inte 
att den är godkänd av Riksarkivet; däremot är den godkänd för att bli ett inleveranspaket, förkortat 
på engelska som SIP (eng. Submission Information Package). 

SIRF 

 https://www.snia.org/ 

Sirf är avsedd att vara en elektronisk motsvarighet till en arkivbox eller förvaringslåda. 

https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser
https://www.snia.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 23681:2019 Information technology — Self-contained Information Retention Format (SIRF) 
Specification 

ISO/IEC 23681 specifies the SIRF Level 1 and its serialization for LTFS, CDMI and OpenStack Swift. It 
proposes an approach to digital content preservation that leverages the processes of the archival pro-
fession thus helping archivists remain comfortable with the digital domain. 

2. SNIA 

SNIA Technical Position (December 7, 2016) Self-contained Information Retention Format (SIRF) 
Specification, Version 1.0 

The SNIA Technical Position on SIRF specifies the Level 1 and its serialization for LTFS, CDMI and 
OpenStack Swift. The demand for data preservation has increased drastically in recent years. Maintain-
ing a sometimes large amount of data in media for long periods of time for months, years, decades, or 
even forever, becomes more important than ever given some new government regulations that define 
specific preservation periods for various purposes. SIRF enables long-term physical storage, cloud stor-
age and tape-based containers effective and efficient ways to preserve and secure digital information 
for many decades, even with the ever-changing technology landscape. 

Archivists and records managers of physical items such as documents and records, avoid processing 
each item individually. Instead, they gather together a group of items that are related in some manner 
and then perform all of the processing on the group as a unit, for example, by usage, by association 
with a specific event, by timing. The group itself may be known as a series, a collection, or in some 
cases as a record or a record group. Once assembled, an archivist will place the series in a physical 
container, mark the container with a name and a reference number and place the container in a known 
location, for example, a file folder or a filing box of standard dimensions. Information about the series is 
included in a label that is physically attached to the container, as well as in a “finding aid” such as an 
online catalog that conforms to a defined schema and gives the name and location of the series, its size, 
and an overview of its contents. 

Therefore, the proposed approach to digital content preservation is to leverage the processes of the 
archival profession thus helping archivists remain comfortable with the digital domain. One of the major 
needs to make this strategy possible is a digital equivalent to the physical container that defines a series, 
and which can be labelled with standard information in a defined format to allow retrieval when needed, 
that is, the archival box or file folder. SIRF is intended to be that equivalent, that is, a storage container 
format for a set of digital preservation objects that also provides a catalog with metadata related to the 
entire contents of the container as well as to the individual objects and their interrelationship. This logical 
container makes it easier and more efficient to provide many of the processes that will be needed to 
address threats to the digital content. Easier and more efficient preservation processes in turn lead to 
more scalable and less costly preservation of digital content. 

SLDC 

1. ECMA 

ECMA-321 Streaming Lossless Data Compression algorithm – (SLDC) 
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ECMA-151 är ekvivalent med ISO/IEC 22091. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 22091:2002 Information technology — Streaming Lossless Data Compression algorithm 
(SLDC) 

ISO/IEC 22091 specifies a lossless compression algorithm to reduce the number of 8-bit bytes required 
to represent data records and File Marks; SLDC. It is based on ISO/IEC 15220. It extends that algorithm 
with the addition of control symbols that allow records of different sizes and compressibility, along with 
File Marks, to be efficiently encoded into an output stream which requires little or no additional control 
information for later decoding. The numerical identifier according to ISO/IEC 11576 allocated to this 
algorithm is 6. 

SMI-S 

 https://www.snia.org/smi 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 24775-1:2021 Information technology — Storage management — Part 1: Overview 

ISO/IEC 24775-1 defines an interface for the secure, extensible, and interoperable management of a 
distributed and heterogeneous storage system. This interface uses an object-oriented, XML-based, 
messaging-based protocol designed to support the specific requirements of managing devices and 
subsystems in this storage environment. Using this protocol, ISO/IEC 24775-1 describes the information 
available to a WBEM (Web-based Enterprise Management) Client from an SMI-S (Storage Management 
Initiative Specification) compliant WBEM Server. 

ISO/IEC 24775-2:2021 Information technology — Storage management — Part 2: Common 
Architecture 

ISO/IEC 24775-2 defines the core architecture and protocols in SMI-S (Storage Management Initiative 
Specification). The components of SMI-S architecture include: 

– Transport: communicating management information between constituents of the management sys-
tem. 

– Health and fault management: detecting failures through monitoring the state of storage compon-
ents 

– General information about the object model. 

– Names: how SMI-S uses names to allow applications to correlate across SMI-S and to other stand-
ards. 

– Standard messages: how exceptions are presented to client applications. 

– Service discovery: techniques clients use to discover SMI-S services. 

https://www.snia.org/smi
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– Installation and upgrade: recommendations for implementations. 

– Compliance: requirement for compliance to the standard. 

ISO/IEC 24775-3:2021 Information technology — Storage management — Part 3: Common profiles 

ISO/IEC 24775-3 defines profiles that are supported by profiles defined in the other parts of ISO/IEC 
24775. It provides background material that helps explain the purpose and profiles. Common port pro-
files are grouped together since they serve as transport-specific variations of a common model. The port 
profiles are followed by other common profiles. 

ISO/IEC 24775-4:2021 Information technology — Storage management — Part 4: Block devices 

ISO/IEC 24775-4 defines an interface for the secure, extensible, and interoperable management of a 
distributed and heterogeneous storage system. This interface uses an object-oriented, XML-based, 
messaging-based protocol designed to support the specific requirements of managing devices and sub-
systems in this storage environment. Using this protocol, ISO/IEC 24775-4 describes the information 
available to a WBEM (Web-based Enterprise Management) Client from an SMI-S compliant WBEM 
Server. 

ISO/IEC 24775-5:2021 Information technology — Storage management — Part 5: File systems 

ISO/IEC 24775-5 defines the core architecture and protocols in SMI-S (Storage Management Initiative 
Specification). The components of SMI-S architecture include: 

– Transport: communicating management information between constituents of the management sys-
tem 

– Health and fault management: detecting failures through monitoring the state of storage compo-
nents. 

– General information about the object model. 

– Names: how SMI-S uses names to allow applications to correlate across SMI-S and to other stand-
ards 

– Standard messages: how exceptions are presented to client applications. 

– Service discovery: techniques clients use to discover SMI-S services. 

– Installation and upgrade: recommendations for implementations. 

– Compliance: requirement for compliance to the standard. 

ISO/IEC 24775-6:2021 Information technology — Storage management — Part 6: Fabric 

ISO/IEC 24775-6 defines management profiles for Autonomous (top level) profiles for programs and 
devices whose central function is providing support for storage networking. It includes these autonom-
ous profiles: 

– Fabric: defines the model and functions of a storage network including topology and zoning control. 
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– Switch: defines the model and functions of a Fiber Channel Switch including state, status, and con-
trol of the device and its connections and product information, 

– Extender: defines the model and functions of a networking device that allows for fiber channel to be 
extended over other networks, and specifically over IP; FCIP (Fiber Channel IP). 

ISO/IEC 24775-7:2021 Information technology — Storage management — Part 7: Host elements 

ISO/IEC 24775-7 defines management profiles for autonomous, component and abstract profiles for 
management of host-based storage devices. The autonomous profiles describe the management of a 
stand-alone host-based storage entity. The component profiles describe management of aspects of 
host-based storage entities that may be used by other autonomous profiles. Finally, it describes abstract 
profiles that may be used as a basis for creating additional Host-based autonomous profiles. 

– The Host Discovered Resources Profile: defines the model for the storage devices presented to an 
operating system running on a host computer system. In addition, this profile describes the map of 
storage associated to a host-computer system that a client application can discover. 

– The Fiber Channel HBA (Host Bus Adaptors) Profile: defines the model and functions of a Fiber 
Channel HBA that exports block storage to a host computer system from a SAN (Storage Area 
Network) device, for example, Fiber Channel switch, array, tape library. 

– iSCSI (Internet Small Computer System Interface) Initiator Profile: defines the model and functions 
necessary to manage an iSCSI initiator. 

Component profiles used by autonomous profiles to describe aspects of host-based storage elements    
and services. The component profiles defined in this version of the specification include: 

– Host Hardware RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) Controller Profile: defines the model 
and functions of a host-based RAID controller that exports block storage to a host computer system 
from locally attached storage devices, for example, internal hard drives, JBOD (Just a Bunch of 
Disks). 

– Storage HBA Profile: defines the model and functions of a SAS, SATA, SPI, or Fiber Channel HBA 
that exports storage to a host computer system from a SAN device, for example, Fiber Channel 
switch, array, tape library. 

– Disk Partition Profile: models partition. or slice, configuration services provided by operating sys-
tems on some platforms. 

– SB Multipath Management Profile: for environments supporting the SB (Single Byte) command pro-
tocol, it models paths, that is, connections between host controllers and device ports. 

– SCSI Multipath Management Profile: for environments supporting the SCSI command protocol, it 
models paths, that is, connections between host controllers, device ports, and logical units. 

ISO/IEC 24775-8:2021 Information technology — Storage management — Part 8: Media libraries 

ISO/IEC 24775-8 models various details of the following objects of the media library for monitoring. 

– Library 
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– Drives 

– Changer Devices 

– Slots 

– IO Slots 

– SCSI Interfaces and SCSI and FC (Fiber Channel) Target Ports 

– Physical Tapes 

– Physical Package 

– Magazines 

In general, a CIM (Common Information Model) client can monitor the health and status of the above 
objects as well as get alert, status change and lifecycle CIM indications. In addition, a client can control 
the movement of media in a library using this specification. 

SMIL 

 https://www.w3.org/ 

 XHTML+SMIL Profile 

1. W3C 

W3C Recommendation Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) 

SMIL 3.0 has the following design goals: 

– Define an XML-based language that allows authors to write interactive multimedia presentations. 
Using SMIL, an author may describe the temporal behavior of a multimedia presentation, associate 
hyperlinks with media objects and describe the layout of the presentation on a screen. 

– Allow reusing of SMIL syntax and semantics in other XML-based languages, in particular those who 
need to represent timing and synchronization. For example, SMIL components are used for integrati-
ng timing into XHTML and into SVG. 

– Extend the functionalities contained in the SMIL 2.1 into new or revised SMIL 3.0 modules. 

– Define new SMIL 3.0 Profiles incorporating features useful within the industry. 

1.1. Markup Validation Service 

 https://validator.w3.org/ 

 https://github.com/w3c/markup-validator 

 https://validator.w3.org/unicorn/ 

https://www.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://github.com/w3c/markup-validator
https://validator.w3.org/unicorn/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 876 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

Programmet (eng.) Markup Validation Service kan utföra dels en materiell, dels en formell kontroll. 
Den materiella kontrollen kan verifiera eller falsifiera teckenformatet som: 

‒ utf-8 (Unicode, internationellt) 

‒ utf-16 (Unicode, internationellt) 

‒ iso-8859-1 Västeuropa) 

‒ iso-8859-2 (Centraleuropa) 

‒ iso-8859-3 (Sydeuropa) 

‒ iso-8859-4 (Nordeuropa) 

‒ iso-8859-5 (Kyrilliska) 

‒ iso-8859-6-i (Arabiska) 

‒ iso-8859-7 (Grekiska) 

‒ iso-8859-8 (Hebreiska, visuellt) 

‒ iso-8859-8-i (Hebreiska, logiskt) 

‒ iso-8859-9 (Turkiska) 

‒ iso-8859-10 (Latin 6) 

‒ iso-8859-11 (Latin/Thai) 

‒ iso-8859-13 (Latin 7, Baltic Rim) 

‒ iso-8859-14 (Latin 8, Celtic) 

‒ iso-8859-15 (Latin 9) 

‒ iso-8859-16 (Latin 10) 

‒ iso-2022-jp (Japanska, e-post) 

‒ ksc_5601 (Korean) 

‒ gb2312 (Kinesiska, förenklad) 

‒ gb18030 (Kinesiska, förenklad) 

‒ big5 (Kinesiska, traditionell) 

‒ Big5-HKSCS (Kinesiska, Hong Kong) 

‒ tis-620 (Thai) 

‒ koi8-r (Ryska) 

‒ koi8-u (Ukrainska) 

‒ iso-ir-111 (Kyrilliska KOI-8) 

‒ windows-1250 (Centraleuropa) 

‒ windows-1251 (Kyrilliska) 
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‒ windows-1252 (Västeuropa 

‒ windows-1253 (Grekiska) 

‒ windows-1254 (Turkiska) 

‒ windows-1255 (Hebreiska) 

‒ windows-1256 (Arabiska) 

‒ windows-1257 (Östersjöregionen) 

Den formella kontrollen kan verifiera eller falsifiera att märksspråket är bland annat 

‒ SMIL 1.0 

‒ SMIL 2.0 

SMS 

1. ETSI 

ETSI TS 123 040 V16.0.0 (2020-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); 
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 5G; Technical realization of the Short 
Message Service (SMS) (3GPP TS 23.040 version 16.0.0 Release 16) 

ETSI TS 123 040 describes SMS for GSM/UMTS/EPS/5GS networks. For the Mobile Originated and 
Mobile Terminated Short Message Service Teleservices, as specified in 3GPP TS 22.003 and 3GPP 
TS 22.105, it defines: 

– the services and service elements 

– the network architecture 

– the Service Centre functionality 

– the SMS Router functionality 

– the MSC functionality, with regard to the SMS 

– the SGSN functionality, with regard to the SMS 

– the MME functionality, with regard to the SMS 

– the SMSF functionality 

– the routing requirements 

– the protocols and protocol layering 
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The use of radio resources for the transfer of short messages between the MS and the MSC or the 
SGSN or the MME is described in 3GPP TS 24.011. 

ETSI TS 123 040 also describes: 

– the SMS for EPS networks supported via "SMS in MME" in 3GPP TS.23.272. 

– the SGSN supporting Diameter based protocol for SMS between the SGSN and the central SMS 
functions; SMS-GMSC, SMS-IWMSC, SMS-Router.  

– SMS for 5GS networks in 3GPP TS 23.501 and 3GPP TS 23.502. 

ETSI TS 123 040 does not cover the network aspects of Short Message Service provision, that is, the 
provision of network connectivity between the PLMN subsystems. 

ETSI TS 123 040 does not impose technical restriction for the transfer of short messages between 
different PLMNs. Any such restriction is likely to be subject to commercial arrangements and PLMN 
operators must make their own provision for interworking or for preventing interworking with other 
PLMNs as they see fit. ETSI TS 123 040 defines the required and assumed network service offered to 
the higher layers. 

2. IETF 

RFCC 5724 URI Scheme for Global System for Mobile Communications (GSM) Short Message Service 
(SMS) 

RFCC 5724 specifies the URI (Uniform Resource Identifier) scheme sms for specifying one or more reci-
pients for an SMS message. SMS messages are two-way paging messages that can be sent from and 
received by a mobile phone or a suitably equipped networked device. 

SMTP 

Mekanismerna för utökningar av SMTP har införlivats i RFC 5321; ESMTP (eng. Extended Simple 
Mail Transfer Protocol) specificerat i RFC 1869 SMTP Service Extensions. 

1. IETF 

RFC 5321 Simple Mail Transfer Protocol 

RFC 5321 is a specification of the basic protocol for Internet electronic mail transport. It consolidates, 
updates, and clarifies several previous documents, making all or parts of most of them obsolete. It 
covers the SMTP extension mechanisms and best practices for the contemporary Internet, but does not 
provide details about particular extensions. Although SMTP was designed as a mail transport and deli-
very protocol, RFC 5321 also contains information that is important to its use as a "mail submission" 
protocol for "split-UA" (User Agent) mail reading systems and mobile environments. 

RFC 7504 SMTP 521 and 556 Reply Codes 

RFC 7504 defines two SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) reply codes, 521 and 556. The 521 code 
was originally described in an Experimental RFC in 1995 and is in wide use, but has not previously been 
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formally incorporated into SMTP. The 556 code was created to support the new tests and actions speci-
fied in RFC 7505. These codes are used to indicate that an Internet host does not accept incoming mail 
at all. RFC 7504 is not applicable when the host sometimes accepts mail but may reject particular mess-
ages, or even all messages, under specific circumstances. 

SOAP 

 WS-Addressing 

 WS-Business Activity 

 WS-Coordination 

 WS-Security (eng. Web Services Security) 

 WS-Security Username Token Profile 

 WS-SecureConversation 

 WS-Transaction 

 WS-Trust (eng. Web Services Trust) 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 40210:2011 Information technology — W3C SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework 
(Second Edition) 

SOAP (Simple Object Access Protocol) is a lightweight protocol intended for exchanging structured 
information in a decentralized, distributed environment. It uses XML technologies to define an extensible 
messaging framework providing a message construct that can be exchanged over a variety of underlying 
protocols. The framework has been designed to be independent of any particular programming model 
and other implementation specific semantics. The SOAP messaging framework consisting of 

– the SOAP processing model defining the rules for processing a SOAP message, 

– the SOAP Extensibility model defining the concepts of SOAP features and SOAP modules, 

– the SOAP underlying protocol binding framework describing the rules for defining a binding to an 
underlying protocol that can be used for exchanging SOAP messages between SOAP nodes, and 

– the SOAP message construct defining the structure of a SOAP message. 

ISO/IEC 40220:2011 Information technology — W3C SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts (Second 
Edition) 

ISO/IEC 42020 defines a set of adjuncts for use with the SOAP messaging framework specified in ISO/
IEC 42010. 

ISO/IEC 40230:2011 Information technology — W3C SOAP Message Transmission Optimization 
Mechanism 

ISO/IEC 40230 specifies an abstract feature for optimizing the transmission and, or wire format of a 
SOAP message by selectively encoding portions of the message, while still presenting an XML Infoset 
to the SOAP application. 
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SPATIAL AND TIME SCHEMA 

1. ISO 

ISO 19107:2019 Geographic information — Spatial schema 

ISO 19107 specifies conceptual schemas for describing the spatial characteristics of geographic entiti-
es, and a set of spatial operations consistent with these schemas. It treats "vector" geometry and topo-
logy. It defines standard spatial operations for use in access, query, management, processing and data 
exchange of geographic information for spatial, geometric and topological, objects. Because of the natu-
re of geographic information, these geometric coordinate spaces will normally have up to three spatial 
dimensions, one temporal dimension and any number of other spatially dependent parameters as nee-
ded by the applications. In general, the topological dimension of the spatial projections of the geometric 
objects will be at most three. 

ISO 19108:2002 Geographic information — Temporal schema 

ISO 19108 defines concepts for describing temporal characteristics of geographic information. It depen-
ds upon existing information technology standards for the interchange of temporal information. It provid-
es a basis for defining temporal feature attributes, feature operations, and feature associations, and for 
defining the temporal aspects of metadata about geographic information. Since ISO 19108 is concerned 
with the temporal characteristics of geographic information as they are abstracted from the real world, 
it emphasizes valid time rather than transaction time. 

ISO 19137:2007 Geographic information — Core profile of the spatial schema 

ISO 19137 defines a core profile of the spatial schema specified in ISO 19107 that specifies, in accord-
ance with ISO 19106, a minimal set of geometric elements necessary for the efficient creation of app-
lication schemata. It supports many of the spatial data formats and description languages already deve-
loped and in broad use within several nations or liaison organizations. 

SPDL 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 10180:1995 Information technology — Processing languages — Standard Page Description 
Language (SPDL) 

ISO/IEC 10180 was withdrawn 2020. It defined a language for the specification of electronic documents, 
comprised of black and white, gray scale, or full color text, images, and geometric graphics, in a form 
suitable for presentation; printing or displaying on other suitable media. 

SPIFF 

 JPEG [ISO/IEC 10918-3] 
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SQL 

1. ISO/IEC 

1.1. Grundläggande 

ISO/IEC 9075-1:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 1: Framework 
(SQL/Framework) 

ISO/IEC 9075-1 describes the conceptual framework used in other parts of ISO/IEC 9075 to specify the 
grammar of SQL and the result of processing statements in that language by an SQL-implementation. 
It also defines terms and notation used in the other parts of ISO/IEC 9075. 

ISO/IEC 9075-2:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 2: Foundation 
(SQL/Foundation) 

ISO/IEC 9075-2 defines the data structures and basic operations on SQL-data. It provides functional 
capabilities for creating, accessing, maintaining, controlling, and protecting SQL-data. It specifies the 
syntax and semantics of a database language: 

– For specifying and modifying the structure and the integrity constraints of SQL-data. 

– For declaring and invoking operations on SQL-data and cursors. 

– For declaring database language procedures. 

– For embedding SQL-statements in a compilation unit that is otherwise written in a host language, 
that is, a particular programming language. 

– For deriving an equivalent compilation unit in the host language. In that equivalent compilation unit, 
each which invoke an SQL externally-invoked procedure that, when executed, has an effect equiva-
lent to executing the SQL-statement. 

– For direct invocation of SQL-statements. 

– To support dynamic preparation and execution of SQL-statements. 

ISO/IEC 9075-2 provides a vehicle for portability of data definitions and compilation units between SQL-
implementations. It also provides a vehicle for interconnection of SQL-implementations. 

Implementations of ISO/IEC 9075-2 can exist in environments that also support application program-
ming languages, end-user query languages, report generator systems, data dictionary systems, prog-
ram library systems, and distributed communication systems, as well as various tools for database des-
ign, data administration, and performance optimization. 

ISO/IEC 9075-3:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 3: Call-Level 
Interface (SQL/CLI) 

ISO/IEC 9075-3 defines the structures and procedures that can be used to execute statements of SQL 
from within an application written in a programming language in such a way that procedures used are 
independent of the SQL statements to be executed. 
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ISO/IEC 9075-4:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 4: Persistent 
stored modules (SQL/PSM) 

ISO/IEC 9075-4 specifies the syntax and semantics of a database language for declaring and main-
taining persistent database language routines in SQL-server modules. The database language for exter-
nally-invoked procedures and SQL-invoked routines includes: 

– The specification of statements to direct the flow of control. 

– The assignment of the result of expressions to variables and parameters. 

– The specification of condition handlers that allow SQL-invoked routines to deal with various condi-
tions that arise during their execution. 

– The specification of statements to signal and re-signal conditions. 

– The declaration of standing SQL-server cursors. 

– The declaration of local variables. 

It also includes the definition of the Information Schema tables that contain schema information pertain-
ing to SQL-server modules and SQL-invoked routines. 

ISO/IEC 9075-9:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 9: Management of 
External Data (SQL/MED) 

ISO/IEC 9075-9 defines extensions to SQL to support management of external data through the use of 
foreign-data wrappers and datalink types. 

ISO/IEC 9075-10:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 10: Object 
language bindings (SQL/OLB) 

ISO/IEC 9075-2 specifies embedded SQL for the programming languages: Ada, C, COBOL, Fortran, 
MUMPS, Pascal, and PL/I. ISO/IEC 9075-10 defines similar features of SQL that support embedding of 
SQL-statements into programs written in the Java programming language. The embedding of SQLJ 
(SQL into Java). ISO/IEC 9075-10 specifies the syntax and semantics of SQLJ, as well as mechanisms 
to ensure binary portability of resulting SQLJ applications. In addition, it specifies a number of Java 
packages and their contained classes, including methods. Throughout ISO/IEC 9075-10, the terms 
"SQLJ" and "SQL/OLB" are used synonymously. 

ISO/IEC 9075-11:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 11: Information 
and definition schemas (SQL/Schemata) 

ISO/IEC 9075-11 specifies an Information Schema and a Definition Schema that describes: 

– The structure and integrity constraints of SQL-data. 

– The security and authorization specifications relating to SQL-data. 

– The features and subfeatures of ISO/IEC 9075, and the support that each of these has in an SQL-
implementation. 
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– The SQL-implementation information and sizing items of ISO/IEC 9075 and the values supported 
by an SQL-implementation 

ISO/IEC 9075-13:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 13: SQL 
Routines and types using the Java TM programming language (SQL/JRT) 

ISO/IEC 9075-13 specifies the ability to invoke static methods written in the Java programming language 
as SQL-invoked routines and to use classes defined in the Java programming language as SQL struc-
tured user-defined types. 

ISO/IEC 9075-14:2016 Information technology — Database languages — SQL — Part 14: XML-Related 
Specifications (SQL/XML) 

ISO/IEC 9075-14 defines ways in which SQL can be used in conjunction with XML. 

ISO/IEC 9075-15:2019 Information technology database languages — SQL — Part 15: Multi-
dimensional arrays (SQL/MDA) 

ISO/IEC 9075-15 defines ways in which SQL can be used in conjunction with multidimensional arrays. 

1.2. Utökningar 

ISO/IEC 13249-1:2016 Information technology — Database languages — SQL multimedia and 
application packages — Part 1: Framework 

ISO/IEC 13249-1 defines a number of packages of generic data types and table structures common to 
various kinds of data used in multimedia and application areas, to enable that data to be stored and 
manipulated in an SQL database. The package in each subject area is defined as a part of ISO/IEC 
13249. 

ISO/IEC 13249-1 defines those concepts, notations and conventions that are common to two or more 
other parts of ISO/IEC 13249. In particular, it describes the way parts of ISO/IEC 9075 are used to define 
the user-defined types and their behavior and views as a representation of table structures appropriate 
to each subject area. 

ISO/IEC 13249-2:2003 Information technology — Database languages — SQL multimedia and 
application packages — Part 2: Full-Text 

ISO/IEC 13249-2 introduces the Full-Text package, gives the references necessary for ISO/IEC 13249, 
defines notations and conventions specific to ISO/IEC 13249, defines concepts specific to ISO/IEC 
13249, and defines the full-text user-defined types and their associated routines. The full-text user-
defined types defined in ISO/IEC 13249 adhere to the following. 

– A full-text user-defined type is generic to text handling. It addresses the need to search and retrieve 
information based on aspects of full-text data using patterns such as words, phrases, proximity ex-
pansion, fuzzy expansion and thesaurus based expansions. It also addresses the need to construct 
such search patterns for text identification facilities and text ranking facilities. 

– A full-text user-defined type does not redefine the database language SQL directly or in combination 
with another full-text data type. 
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An implementation of ISO/IEC 13249 may exist in environments that also support information and con-
tent management, decision support, data mining and data warehousing systems. Application areas add-
ressed by implementations of ISO/IEC 13249 include, but are not restricted to, library, newspaper, multi-
media and scientific research applications. 

ISO/IEC 13249-3:2016 Information technology — Database languages — SQL multimedia and 
application packages — Part 3: Spatial 

ISO/IEC 13249-3 defines both the concepts specific to ISO/IEC 13249-3, and the spatial user-defined 
types and their associated routines. 

ISO/IEC 13249-5:2003 Information technology — Database languages — SQL multimedia and 
application packages — Part 5: Still image 

ISO/IEC 13249-5 introduces the still image package, gives the references necessary for ISO/IEC 13249-
5, defines notations and conventions specific to ISO/IEC 13249-5, defines concepts specific to ISO/IEC 
13249-5, and defines the still image user-defined types and their associated routines. The still image 
user-defined types defined in ISO/IEC 13249-5 adhere to the following. 

– A still image user-defined type is generic to image handling. It addresses the need to store, manage 
and retrieve information based on aspects of inherent image characteristics such as height, width 
and format and based on image features such as average color, color histogram, positional color 
and texture. It also addresses the need to employ manipulation such as rotation, scaling as well as 
similarity assessment. 

– A still image user-defined type does not redefine SQL directly or in combination with another still 
image data type. 

The still image user-defined types are applicable to all different image formats. However, not all function-
ality can be used with all known still image formats. An implementation of ISO/IEC 13249-5 may exist 
in environments that also support information and content management, decision support, data mining 
and data warehousing systems. Application areas addressed by implementations of ISO/IEC 13249-5 
include, but are not restricted to, graphics, multimedia, scientific research and medicine. 

ISO/IEC 13249-6:2006 Information technology — Database languages — SQL multimedia and 
application packages — Part 6: Data mining 

ISO/IEC 13249-6 introduces the data-mining package, gives the necessary references, defines nota-
tions and conventions specific to ISO/IEC 13249-6, defines concepts specific to ISO/IEC 13249-6, and 
defines data mining user-defined types and their associated routines. 

The data-mining user-defined types defined in ISO/IEC 13249-6 are generic to data-mining data hand-
ling. They address the need to store, manage and retrieve information based on elements such as data-
mining models, data-mining settings, and data-mining test results. 

ISO/IEC TS 13249-7:2013 Information technology — Database languages — SQL multimedia and 
application packages — Part 7: History 

ISO/IEC TS 13249-7 drogs tillbaka den 1 juli 2021. Den definierade både koncept specifik till ISO/IEC 
TS 13249-7, och historiska användardefinierade typer (eng. history user-defined types), och deras asso-
cierade rutiner. 
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1.3. Tekniska rapporter 

ISO/IEC TR 19075-1:2011 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 1: XQuery Regular Expression Support in SQL 

ISO/IEC TR 19075-1 describes the regular expression support in SQL adopted from the regular express-
ion syntax of XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators (Second Edition), which is derived 
from Perl. It discusses five operators using this regular expression syntax: 

– LIKE_REGEX predicate, to determine the existence of a match to a regular expression. 

– OCCURRENCES_REGEX numeric function, to determine the number of matches to a regular expression. 

– POSITION_REGEX function, to determine the position of a match. 

– SUBSTRING_REGEX function, to extract a substring matching a regular expression. 

– TRANSLATE_REGEX function, to perform replacements using a regular expression. 

ISO/IEC TR 19075-2:2015 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 2: SQL Support for Time-Related Information 

ISO/IEC TR 19075-2 describes the support in SQL for time-related information. It discusses the following 
features of the SQL language: 

– Time-related datatypes 

– Operations on time-related data 

– Time-related Predicates 

– Application-time period tables 

– System-versioned tables 

– Bi-temporal tables 

ISO/IEC TR 19075-3:2015 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 3: SQL Embedded in Programs using the JavaTM programming language 

ISO/IEC TR 19075-3 describes the support for the use of SQL within programs written in Java. It discuss-
es the embedding of SQL expressions and statements in programs written in the Java programming 
language. 

ISO/IEC TR 19075-4:2015 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 4: SQL with Routines and types using the JavaTM programming language 

ISO/IEC TR 19075-4 provides a tutorial of SQL Routines and Types Using the Java Programming Lan-
guage. It discusses the Java programming language within SQL expressions and statements written by 
through the use of routines, and the use of user-defined types. 
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ISO/IEC TR 19075-5:2016 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 5: Row Pattern Recognition in SQL 

ISO/IEC TR 19075-5 discusses the syntax and semantics for recognizing patterns in rows of a table, as 
defined in ISO/IEC 9075-2. 

ISO/IEC TR 19075-6:2017 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 6: SQL support for JavaScript Object Notation (JSON) 

ISO/IEC TR 19075-6 describes the support in SQL for JavaScript Object Notation. It discusses the 
following features of the SQL language: 

– Storing JSON data 

– Publishing JSON data 

– Querying JSON data 

– SQL and JSON data model and path language 

ISO/IEC TR 19075-7:2017 Information technology — Database languages — SQL Technical Reports 
— Part 7: Polymorphic table functions in SQL 

ISO/IEC TR 19075-7 describes the definition and use of polymorphic table functions in SQL. It discusses 
the following features of the SQL Language: 

– The processing model of polymorphic table functions in the context of SQL. 

– The creation and maintenance of polymorphic table functions. 

– Issues related to methods of implementing polymorphic table functions. 

– How polymorphic table functions are invoked by application programs. 

– Issues concerning compilation, optimization, and execution of polymorphic table functions. 

ISO/IEC TR 19075-8:2019 Information technology database languages — SQL technical reports — 
Part 8: Multi-dimensional arrays (SQL/MDA) 

ISO/IEC TR 19075-8 describes the support in SQL for MDA (Multi-Dimensional Arrays) as defined in 
ISO/IEC 9075-15. 

ISO/IEC TR 19075-9:2020 Information technology database languages — Guidance for the use of 
database language SQL — Part 9: Online analytic processing (OLAP) capabilities 

ISO/IEC TR 19075-9 discusses the syntax and semantics for including OLAP (On-Line Analytic Pro-
cessing) capabilities in SQL, as defined in ISO/IEC 9075-2. It discusses the following features regarding 
OLAP capabilities of the SQL language: 

– Feature T611 "Elementary OLAP operations" 

– Feature T612 "Advanced OLAP operations" 
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– Feature T614 "NTILE function" 

– Feature T615 "LEAD and LAG functions" 

– Feature T616 "Null treatment option for LEAD and LAG functions" 

– Feature T617 "FIRST_VALUE and LAST_VALUE functions" 

– Feature T618 "NTH_VALUE function" 

– Feature T619 "Nested window functions" 

– Feature T620 "WINDOW clause: GROUPS option" 

– Feature T621 "Enhanced numeric functions" 

2. SQLITE 

 https://sqlite.org/ 

SQLite is an in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, 
transactional SQL database engine. The code for SQLite is in the public domain and is thus free for 
use for any purpose, commercial or private. SQLite is the most widely deployed database in the 
world with more applications than we can count, including several high-profile projects. 

SQLite is an embedded SQL database engine. Unlike most other SQL databases, SQLite does not 
have a separate server process. SQLite reads and writes directly to ordinary disk files. A complete 
SQL database with multiple tables, indices, triggers, and views, is contained in a single disk file. The 
database file format is cross-platform, that is, it can be copied between 32-bit and 64-bit systems or 
between big-endian and little-endian architectures. These features make SQLite a popular choice 
as an Application File Format. SQLite database files are a recommended storage format by the US 
Library of Congress. Think of SQLite not as a replacement for Oracle but as a replacement for fopen(). 

SQLite is very carefully tested prior to every release and has a reputation for being very reliable. 
Most of the SQLite source code is devoted purely to testing and verification. An automated test suite 
runs millions and millions of test cases involving hundreds of millions of individual SQL statements 
and achieves 100% branch test coverage. SQLite responds gracefully to memory allocation failures 
and disk I/O errors. Transactions are ACID even if interrupted by system crashes or power failures. 
All of this is verified by the automated tests using special test harnesses which simulate system 
failures. Of course, even with all this testing, there are still bugs. But unlike some similar projects 
(especially commercial competitors) SQLite is open and honest about all bugs and provides bugs 
lists and minute-by-minute chronologies of code changes. 

The SQLite project was started on 2000-05-09. The future is always hard to predict, but the intent of 
the developers is to support SQLite through the year 2050. Design decisions are made with that 
objective in mind. 

https://sqlite.org/
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2.1. Riksarkivet 

SQLite följer Postels lag, varför SQLite är mer tillåtande eller mindre strikt med implementeringen av 
SQL jämfört med andra SQL-databashanterare. En implementering av SQLite bör därför eftersträva 
att följa anteckningarna för (eng.) “StrictMode” för att minimera problem med interoperabilitet.263 

SQUARE 

 https://iso25000.com/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 25000:2014 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE 

ISO/IEC 25000 provides guidance for the use of the series SQuaRE. The purpose of ISO/IEC 25000 is 
to provide a general overview of SQuaRE contents, common reference models and definitions, as well 
as the relationship among the documents, allowing users of the Guide a good understanding of those 
series of standards, according to their purpose of use. It also contains an explanation of the transition 
process between the old ISO/IEC 9126 and the ISO/IEC 14598 series and SQuaRE. 

ISO/IEC 25001:2014 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Planning and management 

ISO/IEC 25001 provides requirements and recommendations for an organization responsible for imple-
menting and managing the systems and software product quality requirements specification and evalu-
ation activities through the provision of technology, tools, experiences, and management skills. Techno-
logy management is related to the planning and management of a systems and software quality req-
uirements specification and evaluation process, measurements and tools. This includes the manage-
ment of development, acquisition, standardisation, control, transfer and feedback of requirements spe-
cification and evaluation technology experiences within the organisation. 

The role of the evaluation group includes motivating employees and training them for the requirements 
specification and the evaluation activities, preparing appropriate documents, identification or develop-
ment of required methods, and responding to queries on relevant technologies. The intended users of 
ISO/IEC 25001 are those responsible for 

– managing technologies used for requirements specification and evaluation execution, 

– specifying systems and software product quality requirements, 

– supporting systems and software product quality evaluation, 

– managing systems and software development organisations, 

– as well as those in a quality assurance function. However, it is also applicable to managers involved 
in other systems or software related activities. 

                                                
263  SQLite wiki (inget datum för publicering) StrictMode. 
 https://sqlite.org/src/wiki?name=StrictMode (20210531) 

https://iso25000.com/
https://sqlite.org/src/wiki?name=StrictMode
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ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models 

ISO/IEC 25010 defines: 

– A quality in use model composed of five characteristics, some of which are further subdivided into 
subcharacteristics, that relate to the outcome of interaction when a product is used in a particular 
context of use. This system model is applicable to the complete human-computer system, including 
both computer systems in use and software products in use. 

– A product quality model composed of eight characteristics, which are further subdivided into sub-
characteristics, that relate to static properties of software and dynamic properties of the computer 
system. The model is applicable to both computer systems and software products. 

The characteristics defined by both models are relevant to all software products and computer systems. 
The scope of the models excludes purely functional properties, but it does include functional suitability. 
The characteristics and subcharacteristics provide consistent terminology for specifying, measuring and 
evaluating system and software product quality. They also provide a set of quality characteristics against 
which stated quality requirements can be compared for completeness. Although the scope of the product 
quality model is intended to be software and computer systems, many of the characteristics are also 
relevant to wider systems and services. ISO/IEC 25012 contains a model for data quality that is comp-
lementary to this model. 

The scope of application of the quality models includes supporting specification and evaluation of soft-
ware and software-intensive computer systems from different perspectives by those associated with 
their acquisition, requirements, development, use, evaluation, support, maintenance, quality assurance 
and control, and audit. For example, the models can be used by developers, acquirers, quality assuran-
ce and control staff and independent evaluators, particularly those responsible for specifying and evalu-
ating software product quality. Activities during product development that can benefit from the use of the 
quality models include 

– identifying software and system requirements, 

– validating the comprehensiveness of a requirements definition, 

– identifying software and system design objectives, 

– identifying software and system testing objectives, 

– identifying quality control criteria as part of quality assurance, 

– identifying acceptance criteria for a software product and, or software-intensive computer system, 

– establishing measures of quality characteristics in support of these activities. 

ISO/IEC TS 25011:2017 Information technology — Systems and software Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) — Service quality models 

ISO/IEC TS 25011 is applicable to IT services that support the needs of an individual user or a business. 
IT services can be delivered personally or remotely by people, or by an IT application that could be in a 
local or remote location. These include two types of IT services: 
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–  services completely automated provided by an IT system; 

– services provided by a human using an IT system. 

ISO/IEC TS 25011 describes the use of two quality models for IT services. 

– An IT service quality model composed of eight characteristics, which are further subdivided into sub-
characteristics, that relate to properties of the IT service made up from a combination of elements 
including people, processes, technology, facilities and information. 

– How the quality in use model in ISO/IEC 25010 which is composed of five characteristics, some of 
them are further subdivided into sub-characteristics, can be applied to the outcome when an IT 
service is used in a particular context of use. This model is applicable to the complete service provi-
sion system composed of people, processes, technology, facilities and information. 

The characteristics and sub-characteristics provide consistent terminologies and check lists for specify-
ing, measuring and evaluating IT service quality. The use of the IT service quality models can help: 

– IT service providers to identify service quality requirements, and evaluate and improve the quality 
of the service provided; 

– customers to specify their requirements for the quality of service, define the acceptance criteria for 
service, and evaluate the quality of an IT service; 

– a third party to evaluate the quality of an IT service. 

ISO/IEC 25012:2008 Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Data quality model 

ISO/IEC 25012 defines a general data quality model for data retained in a structured format within a 
computer system. It can be used to establish data quality requirements, define data quality measures, 
or plan and perform data quality evaluations. For example, it could be used 

– to define and evaluate data quality requirements in data production, acquisition and integration pro-
cesses, 

– to identify data quality assurance criteria, also useful for re-engineering, assessment and improve-
ment of data, 

– to evaluate the compliance of data with legislation and, or requirements. 

ISO/IEC 25012 categorizes quality attributes into fifteen characteristics considered by two points of view: 
inherent and system dependent. Data quality characteristics are of varying importance and priority to 
different stakeholders. ISO/IEC 25012 is intended to be used in conjunction with the other parts of the 
SQuaRE series. 

ISO/IEC 25020:2019 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality measurement framework 

ISO/IEC 25020 provides a framework for developing quality measurement. It covers 

– quality measurement reference model, 
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– relationships among different types of quality measures, 

– guidelines for selecting quality measures, 

– guidelines for constructing quality measures, 

– guidelines for planning and performing measurements, 

– guidelines for the application of measurement results. 

ISO/IEC 25020 includes considerations for selecting quality measures and quality measure elements, 
assessing the reliability of measurement and the validity of quality measures, elements for documenting 
quality measures, normalized measurement function for quality measures and the measurement infor-
mation model in ISO/IEC/IEEE 15939. 

ISO/IEC 25020 can be applied for designing, identifying, evaluating and executing the measurement 
model of system and software product quality, quality in use, data quality and IT service quality. This 
reference model can be used by developers, acquirers, quality assurance staff and independent evalu-
ators; essentially by people responsible for specifying and evaluating the quality of ICT-systems 
and -services. 

ISO/IEC 25021:2012 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality measure elements 

ISO/IEC 25021 provides guides to specify QME (Quality Measure Elements) and initial set of QME as 
examples. QME is a measure defined in terms of a property and the measurement method for quantify-
ing it, including optionally the transformation by a mathematical function. ISO/IEC 25021 is intended to 
be used throughout the system and software product life cycle used with other documents of the ISO/IEC 
250nn SQuaRE series, especially ISO/IEC 25022, ISO/IEC 25023 and ISO/IEC 25024. 

ISO/IEC 25022:2016 Systems and software engineering — Systems and software quality 
requirements and evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use 

ISO/IEC 25022 defines quality in use measures for the characteristics defined in ISO/IEC 25010, and is 
intended to be used together with ISO/IEC 25010. It can be used in conjunction with the ISO/IEC 2503n 
and the ISO/IEC 2504n standards or to more generally meet user needs with regard to product or system 
quality. ISO/IEC 25022 contains 

– a basic set of measures for each quality in use characteristic, and 

– an explanation of how quality in use is measured. 

ISO/IEC 25022 provides a suggested set of quality in use measures to be used with the quality in use 
model in ISO/IEC 25010. They are not intended to be an exhaustive set. It includes as informative 
annexes examples of how to measure context coverage; options for normalising quality in use measur-
es; use of ISO/IEC 25022 for measuring usability in ISO 9241-11; a quality in use evaluation process; 
the relationship between different quality models; quality measurement concepts. The measures are 
applicable to the use of any human-computer system, including both computer systems in use and 
software products that form part of the system. It does not assign ranges of values of the measures to 
rated levels or to grades of compliance because these values are defined for each system or product 
depending, on the context of use and users' needs. Some attributes could have a desirable range of 
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values, which does not depend on specific user needs but depends on generic factors, for example, 
human cognitive factors. 

The proposed quality in use measures are primarily intended to be used for quality assurance and ma-
nagement of systems and software products based on their effects when actually used. The main users 
of the measurement results are people managing development, acquisition, evaluation, or maintenance 
of software and systems. The main users of ISO/IEC 25022 are people carrying out specification and 
evaluation activities as part of: 

– Development: including requirements analysis, design, and testing through acceptance during the 
life cycle process. 

– Quality management: systematic examination of the product or computer system, for example, when 
evaluating quality in use as part of quality assurance and quality control. 

– Supply: a contract with the acquirer for the supply of a system, software product, or software service 
under the terms of a contract, for example, when validating quality at qualification test. 

– Acquisition: including product selection and acceptance testing, when acquiring or procuring a sys-
tem, software product, or software service from a supplier. 

– Maintenance: improvement of the product based on quality in use measures. 

ISO/IEC 25023:2016 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality 

ISO/IEC 25023 defines quality measures for quantitatively evaluating system and software product qua-
lity in terms of characteristics and subcharacteristics defined in ISO/IEC 25010 and is intended to be 
used together with ISO/IEC 25010. It can be used in conjunction with the ISO/IEC 2503n and the ISO/
IEC 2504n standards or to more generally meet user needs with regard to software product or system 
quality. ISO/IEC 25023 contains 

– a basic set of quality measures for each characteristic and subcharacteristics, and 

– an explanation of how to apply software product and system quality measures. 

ISO/IEC 25023 includes, as informative annexes, considerations for the use of quality measures, QMEs 
used to define product or system quality measures, and detailed explanation of measurement types. 

ISO/IEC 25023 does not assign ranges of values of the measures to rated levels or to grades of comp-
liance because these values are defined based on the nature of the system, product or a part of the 
product, and depending on factors such as category of the software, integrity level, and users' needs. 
Some attributes could have a desirable range of values, which does not depend on specific user needs 
but depends on generic factors, for example, human cognitive factors. 

The proposed quality measures are primarily intended to be used for quality assurance and improve-
ment of system and software products during or post the development life cycle process. The main users 
of ISO/IEC 25023 are people carrying out quality requirement specification and evaluation activities as 
part of: 

– Development: including requirements analysis, design specification, coding and testing through acc-
eptance during the life cycle process. 
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– Quality management: systematic examination of the software product or computer system, for exa-
mple, when evaluating system or software product quality as part of quality assurance, quality con-
trol and quality certification. 

– Supply: a contract with the acquirer for the supply of a system, software product or software service 
under the terms of a contract, for example, when validating quality at qualification test. 

– Acquisition: including product selection and acceptance testing, when acquiring or procuring a sys-
tem, software product or software service from a supplier. 

– Maintenance: improvement of the software product or system based on quality measurement. 

ISO/IEC 25024:2015 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of data quality 

ISO/IEC 25024 defines data quality measures for quantitatively measuring the data quality in terms of 
characteristics defined in ISO/IEC 25012. ISO/IEC 25024 contains 

– a basic set of data quality measures for each characteristic, 

– a basic set of target entities to which the quality measures are applied during the data-life-cycle, 

– an explanation of how to apply data quality measures, and 

– a guidance for organizations defining their own measures for data quality requirements and evalua-
tion. 

ISO/IEC 25024 includes, as informative annexes, a synoptic table of defined quality measure elements, 
a table of quality measures associated to each quality measure element and target entity, considerations 
about specific quality measure elements, a list of quality measures in alphabetic order, and a table of 
quality measures grouped by characteristics and target entities. It does not define ranges of values of 
these quality measures to rate levels or grades because these values are defined for each system by 
its nature depending on the system context and users' needs. It can be applied to any kind of data 
retained in a structured format within a computer system used for any kinds of applications. 

People managing data and services including data are the primary beneficiaries of the quality measures. 
ISO/IEC 25024 is intended to be used by people who need to produce and, or use data quality measures 
while pursuing their responsibilities. 

– Acquirer: an individual or organization that acquires or procures data from a supplier. 

– Evaluator: an individual or organization that performs an evaluation, which can, for example, be a 
testing laboratory, the quality department of an organization, a government organization, or a user. 

– Developer: an individual or organization that performs development activities including require-
ments, analysis, design, implementation, and testing data during the data-life-cycle. 

– Maintainer: an individual or organization that performs operation and maintenance activities of data. 

– Supplier: an individual or organization that enters into a contract with the acquirer for the supply of 
data or service under the terms of the contract. 
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– User: an individual or organization that uses data to perform a specific function. 

– Quality manager: an individual or organization that performs a systematic examination of the data. 

– Owner: an individual or organization that takes responsibility for the management and financial value 
of the data with the legal authority and responsibility to establish for them evaluation, collections, 
access, dissemination, storage, security, and cancellation. 

ISO/IEC 25024 takes into account a large range of data of target entities. It can be applied in many 
types of information systems, for example: 

– Legacy information system 

– Data warehouse 

– Distributed information system 

– Cooperative information system 

– World wide web 

ISO/IEC 25024 does not cover 

– knowledge representation, 

– data mining techniques, 

– statistical significance for random sample. 

ISO/IEC 25030:2019 Systems and software engineering — Systems and software quality 
requirements and evaluation (SQuaRE) — Quality requirements framework 

ISO/IEC 25030 provides the framework for quality requirements for systems, software products and 
data, which includes concept of the quality requirements, and requirements and recommendations for 
the processes and methods to elicit, define, use and govern them. Intended readers of ISO/IEC 25030 
include, but are not limited to: 

– Acquirers: evaluate if the system, software products, and data fulfills their value proposition, that is, 
meets the expected quality. 

– Developers: design, implement and test the system, software products, and data to ensure that it 
meets the expected quality. 

– Testers: verify and validate that the system, software products, and data meets the expected quality. 

– Project managers: plan, monitor and control the achievement of the expected quality. 

– Independent evaluators: evaluate the system, software products, data with the objective criteria. 

ISO/IEC 25030 complies with the technical processes defined in ISO/IEC/IEEE 15288, which are rele-
vant for elicitation of stakeholders' quality needs and for defining, analyzing and maintaining quality 
requirements. In ISO/IEC 25030, the quality models in ISO/IEC 25010 and ISO/IEC 25012 are used to 
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categorize quality requirements and to provide a basis for quantifying them in terms of quality measures 
in the quality measure division of ISO/IEC 2502n. ISO/IEC 25030 does not cover specification of the 
other requirements, for example, functional requirements, process requirements. It neither prescribes 
any specific quality measure nor any specific development process. 

ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation process 

ISO/IEC 25040 contains requirements and recommendations for the evaluation of software product qua-
lity and clarifies the general concepts. It provides a process description for evaluating software product 
quality and states the requirements for the application of this process. The evaluation process can be 
used for different purposes and approaches. The process can be used for the evaluation of the quality 
of pre-developed software, commercial-off-the-shelf software or custom software and can be used dur-
ing or after the development process. ISO/IEC 25040 establishes the relationship of the evaluation re-
ference model to the SQuaRE documents as well as shows how each SQuaRE document should be 
used during the activities of the evaluation process. 

ISO/IEC 25040 is intended for those responsible for software product evaluation and is appropriate for 
developers, acquirers and independent evaluators of software products. These three different approa-
ches are detailed in ISO/IEC 14598-3, ISO/IEC 14598-4, and ISO/IEC 14598-5. It is not intended for 
evaluation of other aspects of software products, for example, functional requirements, process require-
ments, business requirements. 

ISO/IEC 25041:2012 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation guide for developers, acquirers and 
independent evaluators 

ISO/IEC 25041 provides requirements, recommendations and guidelines for system and software pro-
duct quality evaluation, for the application of ISO/IEC 25040. Intended audiences of ISO/IEC 25041 are 
developers, acquirers and independent evaluators of the system and software product. ISO/IEC 25041 
is part of ISO/IEC 250nn SQuaRE series. It is not limited to any specific application area, and can be 
used for quality evaluation of any type of system and software product. 

ISO/IEC 25045:2010 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation module for recoverability 

ISO/IEC 25045 provides a framework for software products quality requirements and evaluation inclu-
ding the requirements for methods of software product measurement and evaluation. It uses a metho-
dology involving two types of evaluation for recoverability. One part of the method makes use of the 
disturbance injection methodology and a list of disturbances based on common categories of operational 
faults and events to evaluate the quality measure of resiliency. The second quality measure is based on 
a set of questions that is defined for each disturbance to evaluate the quality measure of autonomic 
recovery index by assessing how well the system detects, analyses, and resolves the disturbance with-
out human intervention. ISO/IEC 25045 is applicable to information systems executing transactions in a 
system supporting single or multiple concurrent users, where speedy recovery and ease of managing 
recovery is important to the acquirer, owner, operator, and the developer. 

ISO/IEC 25051:2014 Software engineering — Systems and software Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) — Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and 
instructions for testing 

ISO/IEC 25051 establishes quality requirements for RUSP (Ready to Use Software Product) and for 
test documentation for the testing of RUSP, including test plan, test description, and test results. It also 
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establishes instructions for conformity evaluation of RUSP, and includes recommendations for safety or 
business critical RUSP. It deals only with providing the user with confidence that the RUSP will perform 
as offered and delivered. It does not deal with the production realization, including activities and interme-
diate products, for example, specifications. It neither covers the quality system of a supplier. 

ISO/IEC TR 25060:2010 Systems and software engineering — Systems and software product Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for usability: General 
framework for usability-related information 

ISO/IEC TR 25060, och ISO/IEC 25062, 25063, 25064, 25065, 25066 är i terminologin av FormatE 
innehållsformat. De beskriver en avsedd gemensam industriformat, förkortat på engelska som CIF. 
Formatet dokumenterar specifikationen och utvärderingen av användbarheten av interaktiva system. 
Beskrivningen ger en översikt av ramverket, innehåll, definitioner och sambanden mellan elementen i 
ramverket, innefattat en uppräkning av antaganden och begränsningar av ramverket. Standarderna 
identifierar målgruppen för ramverket och de fall ramverket är tillämpbart. Ramverket innehåller 

– en konsekvent terminologi och klassifikation av specifikation, utvärdering och rapportering; 

– en definition av typen och omfånget av format och den högnivå-struktur som ska användas för att 
dokumentera nödvändig information och resultatet av utvärdering. 

ISO/IEC TR 25060 är tillämplig på mjukvaru- och hårdvaruprodukter för fördefinierade uppgifter. Infor-
mation är avsedd att användas tillsammans med dokumentation på systemnivå som tillkommer från 
utvecklingsprocesser. Till exempel, sådana i ISO 9241-210, och ISO/IEC JTC 1/SC 7. Fokus i ISO/IEC 
TR 25060 är på att dokumentera de element som är nödvändiga för utformningen och utvecklingen av 
användningsbara system, istället för en specifik process. Den är avsedd att användas i förening med 
andra standarder. Till exempel, ISO 9241, ISO 20282, ISO/IEC 9126 och ISO/IEC 25000-25099. Den 
specificerar inte någon metod, livscykel, eller process. 

ISO/IEC 25062:2006 Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for usability test reports 

ISO/IEC 25062 provides a standard method for reporting usability test findings. The format is designed 
for reporting results of formal usability tests in which quantitative measurements were collected, and is 
particularly appropriate for summative, comparative testing. CIF does not indicate how to perform a 
usability test but provides guidance on how to report the results of a usability test. The CIF targets two 
audiences: usability professionals and stakeholders in an organization. Stakeholders can use the usa-
bility data to help make informed decisions concerning the release of software products or the procure-
ment of such products. The format includes 

– the description of the product, 

– the goals of the test, 

– the test participants, 

– the tasks the users were asked to perform, 

– the experimental design of the test, 

– the method or process by which the test was conducted, 
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– the usability measures and data collection methods, and 

– the numerical results. 

ISO/IEC 25063:2014 Systems and software engineering — Systems and software product Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for usability: Context of 
use description 

ISO/IEC 25063 describes CIF for context-of-use descriptions and specifies the contents of both high-
level and detailed descriptions of the context of use for an existing, intended, implemented or deployed 
system. A context-of-use description includes information about the users and other stakeholder groups, 
the characteristics of each user group, the goals of the users, the tasks of the users, and the environment 
in which the system is used. 

The context-of-use description is applicable to software and hardware systems, products or services, 
excluding generic products, such as a display screen or keyboard. It is important to gather and analyze 
information on the current context in order to understand and then describe the context that will apply in 
the future system. The context-of-use description provides a collection of data relevant for analysis, 
specification, design and evaluation of an interactive system from the perspective of the various user 
groups and other stakeholders. 

ISO/IEC 25064:2013 Systems and software engineering — Software product Quality Requirements 
and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report 

ISO/IEC 25064 describes the CIF for user-needs reports, and provides specifications for their contents 
and format, including the content elements to be provided. User-needs reports include both the collec-
tion and documentation of information from various sources relevant to user-needs, and the analysis 
and integration of this information into consolidated user needs. 

User-needs reports are applicable to software and hardware systems, products or services, excluding 
generic products, such as a display screen or keyboard. User-needs reports and their content elements 
are intended to be used as part of system-level documentation resulting from development processes 
such as those in ISO 9241-210 and ISO/IEC JTC 1/SC 7 process standards. User-needs are a major 
input into the establishment of user requirements. 

ISO 25065:2019 Systems and software engineering — Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements 
specification 

ISO 25065 provides a framework and consistent terminology for specifying user requirements. It speci-
fies CIF for a user requirement specification including the content elements and the format for stating 
those requirements. A user requirements specification is the formal documentation of a set of user 
requirements, which aids in the development and evaluation of usable interactive systems. In ISO 
25065, user requirements refer to 

– user-system interaction requirements for achieving intended outcomes, including requirements for 
system outputs and their attributes, and 

– use-related quality requirements that specify the quality criteria associated with the outcomes of 
users interacting with the interactive system and can be used as criteria for system acceptance. 
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NOTE ISO/IEC 25030 introduces the concept of quality requirements. The use-related quality require-
ments in ISO 25065 are a particular type of quality requirement. 

The content elements of a user-requirements-specification are intended to be used as part of documen-
tation resulting from the activities specified in ISO 9241-210, and from human centered design process-
es, such as those in ISO 9241-220. ISO 25065 is intended to be used by requirements engineers, busi-
ness analysts, product managers, product owners, and people acquiring systems from third parties. The 
CIF series of standards addresses usability-related information as described in ISO 9241-11 and ISO/
IEC TR 25060. 

NOTE In addition to usability, user requirements can include other perspectives, such as human-cen-
tered quality introduced in ISO 9241-220, and other quality perspectives presented in ISO/IEC 25010, 
ISO/IEC TS 25011, and ISO/IEC 25030. 

NOTE While ISO 25065 was developed for interactive systems, the guidance can also be applied in 
other domains. 

ISO 25065 does not prescribe any kind of method, lifecycle or process. The content elements of a user 
requirements specification can be used in iterative development which includes the elaboration and 
evolution of requirements, for example, as in agile development. 

ISO/IEC 25066:2016 Systems and software engineering — Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for Usability — Evaluation 
Report 

ISO/IEC 25066 describes CIF for reporting usability evaluations. It provides a classification of evaluation 
approaches and the specifications for the content items (content elements) to be included in an evalua-
tion report based on the selected evaluation approach. The intended users of the usability evaluation 
reports are identified, as well as the situations in which the usability evaluation report can be applied. 

The usability evaluation reports in ISO/IEC 25066 are applicable to software and hardware systems, 
products or services used for predefined tasks, excluding generic products, such as a display screen or 
a keyboard. The content elements are intended to be used as part of system-level documentation resul-
ting from development processes such as those in ISO 9241-210 and ISO/IEC JTC 1/SC 7 process 
standards. The content elements for documenting evaluations can be integrated in any type of process 
model. 

NOTE For the purpose of establishing process models, ISO/IEC TR 24774 and ISO/IEC 33020 specify 
the format and conformance requirements for process models, respectively. In addition, ISO/IEC 15289 
defines the types and content of information items developed and used in process models for system 
and software lifecycle management. ISO/IEC TS 33061 and ISO/IEC 33060 define work products, inclu-
ding information items, for the purpose of process capability assessment. Process models and associa-
ted information items for human-centered design of interactive systems are contained in ISO/TR 18529 
and ISO/TS 18152. 

SRM 

 SEDRIS 
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18026:2009 Information technology — Spatial Reference Model (SRM) 

ISO/IEC 18026 specifies SRM defining relevant aspects of spatial positioning and related information 
processing. The SRM allows precise and unambiguous specification of geometric properties such as 
position (location), direction, and distance. The SRM addresses the needs of a broad community of 
users, who have a range of accuracy and performance requirements in computationally intensive appli-
cations. Aspects of ISO/IEC 18026 apply to, but are not limited to 

– mapping, charting, geodesy, and imagery, 

– topography, 

– location-based services, 

– oceanography, 

– meteorology and climatology, 

– interplanetary and planetary sciences, 

– embedded systems, 

– modelling and simulation. 

The application program interface supports more than 30 forms of position representation. To ensure 
that spatial operations are performed consistently, the application program interface specifies conver-
sion operations with functionality defined to ensure high precision transformation between alternative 
representations of geometric properties. ISO/IEC 18026 is not intended to replace the standards and 
specifications developed by ISO/TC 211, ISO/TC 184, IAU (International Astronomical Union), and IAG 
(International Association of Geodesy). It is applicable to applications whose spatial information require-
ments overlap two or more of the application areas that are the scope of the work of ISO/TC 211, ISO/TC 
184, the IAU, and the IAG. 

ISO/IEC 18042-4:2006 Information technology — Computer graphics and image processing — Spatial 
Reference Model (SRM) language bindings — Part 4: C 

ISO/IEC 18042-4 specifies a language-independent API. For integration into a programming language, 
SRM API is embedded in a language-dependent layer obeying the particular conventions of that langu-
age. ISO/IEC 18042-4 specifies such a language-dependent layer for the C language. 

STEP 

 IFC 

 EXPRESS 

 STEP File 

 STEP XML 
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STEP (eng. STandard for the Exchange of Product model data) är en informell förkortning för ISO 
10303 som för närvarande har 670 delar:264 

‒ Part 1: Overview and fundamental principles 

‒ Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual 

‒ Part 12: Description methods: The EXPRESS-I language reference manual 

‒ Part 14: Description methods: The EXPRESS-X language reference manual 

‒ Part 22: Implementation methods: Standard data access interface specification 

‒ Part 23: Implementation methods: C++ language binding to the standard data access interface 

‒ Part 24: Implementation methods: C language binding to the standard data access interface 

‒ Part 25: Implementation methods: EXPRESS to OMG XMI binding 

‒ Part 26: Implementation methods: Binary representation of EXPRESS-driven data 

‒ Part 27: Implementation methods: Java programming language binding to the standard data 
access interface with Internet/Intranet extensions 

‒ Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data 

‒ Part 31: Conformance testing methodology and framework: General concepts 

‒ Part 32: Conformance testing methodology and framework: Requirements on testing laboratories 
and clients 

‒ Part 34: Conformance testing methodology and framework: Abstract test methods 

‒ Part 35: Conformance testing methodology and framework: Abstract test methods for standard 
data access interface implementations 

‒ Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support 

‒ Part 42: Integrated generic resource: Geometric and topological representation 

‒ Part 43: Integrated generic resource: Representation structures 

‒ Part 44: Integrated generic resource: Product structure configuration 

‒ Part 45: Integrated generic resource: Material and other engineering properties 

‒ Part 46: Integrated generic resource: Visual presentation 

‒ Part 47: Integrated generic resource: Shape variation tolerances 

‒ Part 49: Integrated generic resource: Process structure and properties 

‒ Part 50: Integrated generic resource: Mathematical constructs 

‒ Part 51: Integrated generic resource: Mathematical representation 

‒ Part 52: Integrated generic resource: Mesh-based topology 

‒ Part 53: Integrated generic resource: Numerical analysis 

                                                
264  https://standards.iso.org/iso/10303/tech/step_titles.htm (20210316) 

https://standards.iso.org/iso/10303/tech/step_titles.htm
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‒ Part 54: Integrated generic resource: Classification and set theory 

‒ Part 55: Integrated generic resource: Procedural and hybrid representation 

‒ Part 56: Integrated generic resource: State 

‒ Part 57: Integrated generic resource: Persistent identification of elements in procedural shape 
modelling 

‒ Part 58: Integrated generic resource: Risk 

‒ Part 59: Integrated generic resource: Quality of product shape data 

‒ Part 61: Integrated generic resource: Systems engineering representation 

‒ Part 62: Integrated generic resource: Equivalence validation of product data 

‒ Part 101: Integrated application resource: Draughting 

‒ Part 104: Integrated application resource: Finite element analysis 

‒ Part 105: Integrated application resource: Kinematics 

‒ Part 107: Integrated application resource: Finite element analysis definition relationships 

‒ Part 108: Integrated application resource: Parameterization and constraints for explicit geometric 
product models 

‒ Part 109: Integrated application resource: Kinematic and geometric constraints for assembly 
models 

‒ Part 110: Integrated application resource: Mesh-based computational fluid dynamics 

‒ Part 111: Integrated application resource: Elements for the procedural modelling of solid shapes 

‒ Part 112: Integrated application resource: Modelling commands for the exchange of procedurally 
represented 2d cad models 

‒ Part 113: Integrated application resource: Mechanical design 

‒ Part 201: Application protocol: Explicit draughting 

‒ Part 202: Application protocol: Associative draughting 

‒ Part 203: Application protocol: Configuration controlled 3D designs of mechanical parts and 
assemblies 

‒ Part 204: Application protocol: Mechanical design using boundary representation 

‒ Part 207: Application protocol: Sheet metal die planning and design 

‒ Part 209: Application protocol: Composite and metallic structural analysis and related design 

‒ Part 210: Application protocol: Electronic assembly: interconnect: and packaging design 

‒ Part 212: Application protocol: Electrotechnical design and installation 

‒ Part 214: Application protocol: Core data for automotive mechanical design processes 

‒ Part 215: Application protocol: Ship arrangement 

‒ Part 216: Application protocol: Ship moulded forms 
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‒ Part 218: Application protocol: Ship structures 

‒ Part 219: Application protocol: Dimensional inspection information exchange 

‒ Part 221: Application protocol: Functional data and their schematic representation for process 
plant 

‒ Part 223: Application protocol: Exchange of design and manufacturing product information for 
cast parts 

‒ Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process plans using machining 
features 

‒ Part 225: Application protocol: Building elements using explicit shape representation 

‒ Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration 

‒ Part 232: Application protocol: Technical data packaging core information and exchange 

‒ Part 233: Application protocol: Systems engineering 

‒ Part 235: Application protocol: Engineering properties for product design and verification 

‒ Part 236: Application protocol: Furniture catalog and interior design 

‒ Part 238: Application Protocol: Application interpreted model for computerized numerical 
controllers 

‒ Part 239: Application Protocol: Product life cycle support 

‒ Part 240: Application protocol: Process plans for machined products 

‒ Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D Engineering 

‒ Part 243: Application protocol: Modelling and simulation in a collaborative systems engineering 
context 

‒ Part 304: Abstract test suite: Mechanical design using boundary representation 

‒ Part 307: Abstract test suite: Sheet metal die planning and design 

‒ Part 324: Abstract test suite: Mechanical product definition for process plans using machining 
features 

‒ Part 325: Abstract test suite: Building elements using explicit shape representation 

‒ Part 332: Abstract test suite: Technical data packaging core information and exchange 

‒ Part 403: Application module: AP203 configuration controlled 3d design of mechanical parts and 
assemblies 

‒ Part 409: Application module: AP209 multidisciplinary analysis and design 

‒ Part 410: Application module: AP210 electronic assembly interconnect and packaging design 

‒ Part 421: Application module: Functional data and schematic representation 

‒ Part 433: Application module: AP233 systems engineering 

‒ Part 436: Application module: AP236 furniture catalog and interior design 

‒ Part 439: Application module: AP239 product life cycle support 
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‒ Part 442: Application module: AP242 managed model based 3d engineering 

‒ Part 501: Application interpreted construct: Edge based wireframe 

‒ Part 502: Application interpreted construct: Shell based wireframe 

‒ Part 503: Application interpreted construct: Geometrically bounded 2d wireframe 

‒ Part 504: Application interpreted construct: Draughting annotation 

‒ Part 505: Application interpreted construct: Drawing structure and administration 

‒ Part 506: Application interpreted construct: Draughting elements 

‒ Part 507: Application interpreted construct: Geometrically bounded surface 

‒ Part 508: Application interpreted construct: Non manifold surface 

‒ Part 509: Application interpreted construct: Manifold surface 

‒ Part 510: Application interpreted construct: Geometrically bounded wireframe 

‒ Part 511: Application interpreted construct: Topologically bounded surface 

‒ Part 512: Application interpreted construct: Faceted boundary representation 

‒ Part 513: Application interpreted construct: Elementary boundary representation 

‒ Part 514: Application interpreted construct: Advanced boundary representation 

‒ Part 515: Application interpreted construct: Constructive solid geometry 

‒ Part 517: Application interpreted construct: Mechanical design geometric presentation 

‒ Part 518: Application interpreted construct: Mechanical design shaded presentation 

‒ Part 519: Application interpreted construct: Geometric tolerances 

‒ Part 520: Application interpreted construct: Associative draughting elements 

‒ Part 521: Application interpreted construct: Manifold subsurface 

‒ Part 522: Application interpreted construct: Machining features 

‒ Part 523: Application interpreted construct: Curve swept solid 

‒ Part 1001: Application module: Appearance assignment 

‒ Part 1002: Application module: Colour 

‒ Part 1003: Application module: Curve appearance 

‒ Part 1004: Application module: Elemental geometric shape 

‒ Part 1005: Application module: Elemental topology 

‒ Part 1006: Application module: Foundation representation 

‒ Part 1007: Application module: General surface appearance 

‒ Part 1008: Application module: Layer assignment 

‒ Part 1009: Application module: Shape appearance layers 

‒ Part 1010: Application module: Date time 
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‒ Part 1011: Application module: Person organization 

‒ Part 1012: Application module: Approval 

‒ Part 1013: Application module: Person organization assignment 

‒ Part 1014: Application module: Date time assignment 

‒ Part 1015: Application module: Security classification 

‒ Part 1016: Application module: Product categorization 

‒ Part 1017: Application module: Product identification 

‒ Part 1018: Application module: Product version 

‒ Part 1019: Application module: Product view definition 

‒ Part 1020: Application module: Product version relationship 

‒ Part 1021: Application module: Identification assignment 

‒ Part 1022: Application module: Part and version identification 

‒ Part 1023: Application module: Part view definition 

‒ Part 1024: Application module: Product relationship 

‒ Part 1025: Application module: Alias identification 

‒ Part 1026: Application module: Assembly structure 

‒ Part 1027: Application module: Contextual shape positioning 

‒ Part 1030: Application module: Property assignment 

‒ Part 1032: Application module: Shape property assignment 

‒ Part 1033: Application module: External model 

‒ Part 1034: Application module: Product view definition properties 

‒ Part 1036: Application module: Independent property 

‒ Part 1038: Application module: Independent property representation 

‒ Part 1039: Application module: Geometric validation property representation 

‒ Part 1040: Application module: Process property assignment 

‒ Part 1041: Application module: Product view definition relationship 

‒ Part 1042: Application module: Work request 

‒ Part 1043: Application module: Work order 

‒ Part 1044: Application module: Certification 

‒ Part 1046: Application module: Product replacement 

‒ Part 1047: Application module: Activity 

‒ Part 1049: Application module: Activity method 

‒ Part 1050: Application module: Dimension tolerance 
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‒ Part 1051: Application module: Geometric tolerance 

‒ Part 1052: Application module: Default tolerance 

‒ Part 1054: Application module: Value with unit 

‒ Part 1055: Application module: Part definition relationship 

‒ Part 1056: Application module: Configuration item 

‒ Part 1057: Application module: Effectivity 

‒ Part 1058: Application module: Configuration effectivity 

‒ Part 1059: Application module: Effectivity application 

‒ Part 1060: Application module: Product concept identification 

‒ Part 1061: Application module: Project 

‒ Part 1062: Application module: Contract 

‒ Part 1063: Application module: Product occurrence 

‒ Part 1064: Application module: Event 

‒ Part 1065: Application module: Time interval 

‒ Part 1068: Application module: Constructive solid geometry 3d 

‒ Part 1070: Application module: Class 

‒ Part 1071: Application module: Class of activity 

‒ Part 1074: Application module: Property condition 

‒ Part 1077: Application module: Class of product 

‒ Part 1080: Application module: Property space 

‒ Part 1085: Application module: Property identification 

‒ Part 1091: Application module: Maths space 

‒ Part 1092: Application module: Maths value 

‒ Part 1099: Application module: Independent property definition 

‒ Part 1101: Application module: Product property feature definition 

‒ Part 1102: Application module: Assembly feature definition 

‒ Part 1103: Application module: Product class 

‒ Part 1104: Application module: Specified product 

‒ Part 1105: Application module: Multi linguism 

‒ Part 1106: Application module: Extended measure representation 

‒ Part 1108: Application module: Specification based configuration 

‒ Part 1109: Application module: Alternative solution 

‒ Part 1110: Application module: Surface conditions 
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‒ Part 1111: Application module: Classification with attributes 

‒ Part 1112: Application module: Specification control 

‒ Part 1113: Application module: Group 

‒ Part 1114: Application module: Classification assignment 

‒ Part 1115: Application module: Part collection 

‒ Part 1116: Application module: Pdm material aspects 

‒ Part 1118: Application module: Measure representation 

‒ Part 1121: Application module: Document and version identification 

‒ Part 1122: Application module: Document assignment 

‒ Part 1123: Application module: Document definition 

‒ Part 1124: Application module: Document structure 

‒ Part 1126: Application module: Document properties 

‒ Part 1127: Application module: File identification 

‒ Part 1128: Application module: External item identification assignment 

‒ Part 1129: Application module: External properties 

‒ Part 1130: Application module: Derived shape element 

‒ Part 1131: Application module: Construction geometry 

‒ Part 1132: Application module: Associative text 

‒ Part 1133: Application module: Single part representation 

‒ Part 1134: Application module: Product structure 

‒ Part 1136: Application module: Text appearance 

‒ Part 1140: Application module: Requirement identification and version 

‒ Part 1141: Application module: Requirement view definition 

‒ Part 1142: Application module: Requirement view definition relationship 

‒ Part 1143: Application module: Building component 

‒ Part 1144: Application module: Building item 

‒ Part 1145: Application module: Building structure 

‒ Part 1146: Application module: Location in building 

‒ Part 1147: Application module: Manufacturing configuration effectivity 

‒ Part 1151: Application module: Functional data 

‒ Part 1156: Application module: Product structure and classification 

‒ Part 1157: Application module: Class of product structure 

‒ Part 1158: Application module: Class of composition of product 
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‒ Part 1159: Application module: Class of connection of product 

‒ Part 1160: Application module: Class of containment of product 

‒ Part 1161: Application module: Class of involvement of product in connection 

‒ Part 1162: Application module: Class of product library 

‒ Part 1163: Application module: Individual product structure 

‒ Part 1164: Application module: Product as individual 

‒ Part 1165: Application module: Involvement of individual product in connection 

‒ Part 1166: Application module: Composition of individual product 

‒ Part 1167: Application module: Connection of individual product 

‒ Part 1168: Application module: Containment of individual product 

‒ Part 1169: Application module: Activity structure and classification 

‒ Part 1170: Application module: Class of activity structure 

‒ Part 1171: Application module: Class of composition of activity 

‒ Part 1172: Application module: Class of connection of activity 

‒ Part 1173: Application module: Class of involvement in activity 

‒ Part 1174: Application module: Class of activity library 

‒ Part 1175: Application module: Individual activity structure 

‒ Part 1176: Application module: Individual activity 

‒ Part 1177: Application module: Composition of individual activity 

‒ Part 1178: Application module: Connection of individual activity 

‒ Part 1179: Application module: Individual involvement in activity 

‒ Part 1188: Application module: Class of person 

‒ Part 1198: Application module: Property and property assignment 

‒ Part 1199: Application module: Possession of property 

‒ Part 1203: Application module: Schematic and symbolization 

‒ Part 1204: Application module: Schematic drawing 

‒ Part 1205: Application module: Schematic element 

‒ Part 1206: Application module: Draughting annotation 

‒ Part 1207: Application module: Drawing structure and administration 

‒ Part 1208: Application module: Schematic element library 

‒ Part 1209: Application module: Symbolization by schematic element 

‒ Part 1210: Application module: Set theory 

‒ Part 1211: Application module: Cardinality of relationship 
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‒ Part 1212: Application module: Classification 

‒ Part 1213: Application module: Reference data library 

‒ Part 1214: Application module: System breakdown 

‒ Part 1215: Application module: Physical breakdown 

‒ Part 1216: Application module: Functional breakdown 

‒ Part 1217: Application module: Zonal breakdown 

‒ Part 1228: Application module: Representation with uncertainty 

‒ Part 1231: Application module: Product data management 

‒ Part 1232: Application module: Design material aspects 

‒ Part 1240: Application module: Organization type 

‒ Part 1241: Application module: Information rights 

‒ Part 1242: Application module: Position in organization 

‒ Part 1243: Application module: Experience 

‒ Part 1244: Application module: Qualifications 

‒ Part 1245: Application module: Type of person 

‒ Part 1246: Application module: Attribute classification 

‒ Part 1248: Application module: Product breakdown 

‒ Part 1249: Application module: Activity method assignment 

‒ Part 1250: Application module: Attachment slot 

‒ Part 1251: Application module: Interface 

‒ Part 1252: Application module: Probability 

‒ Part 1253: Application module: Condition 

‒ Part 1254: Application module: Condition evaluation 

‒ Part 1255: Application module: State definition 

‒ Part 1256: Application module: State observed 

‒ Part 1257: Application module: Condition characterized 

‒ Part 1258: Application module: Observation 

‒ Part 1259: Application module: Activity as realized 

‒ Part 1260: Application module: Scheme 

‒ Part 1261: Application module: Activity method implementation 

‒ Part 1262: Application module: Task specification 

‒ Part 1263: Application module: Justification 

‒ Part 1265: Application module: Envelope 
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‒ Part 1266: Application module: Resource management 

‒ Part 1267: Application module: Required resource 

‒ Part 1268: Application module: Resource item 

‒ Part 1269: Application module: Resource as realized 

‒ Part 1270: Application module: Message 

‒ Part 1271: Application module: State characterized 

‒ Part 1272: Application module: Activity characterized 

‒ Part 1273: Application module: Resource property assignment 

‒ Part 1274: Application module: Probability distribution 

‒ Part 1275: Application module: External class 

‒ Part 1276: Application module: Location 

‒ Part 1277: Application module: Location assignment 

‒ Part 1278: Application module: Product group 

‒ Part 1280: Application module: Required resource characterized 

‒ Part 1281: Application module: Resource item characterized 

‒ Part 1282: Application module: Resource management characterized 

‒ Part 1283: Application module: Resource as realized characterized 

‒ Part 1285: Application module: Work request characterized 

‒ Part 1286: Application module: Work order characterized 

‒ Part 1287: Application module: AP239 activity recording 

‒ Part 1288: Application module: Management resource information 

‒ Part 1289: Application module: AP239 management resource information 

‒ Part 1290: Application module: Document management 

‒ Part 1291: Application module: Plib class reference 

‒ Part 1292: Application module: AP239 product definition information 

‒ Part 1293: Application module: AP239 part definition information 

‒ Part 1294: Application module: Interface lifecycle 

‒ Part 1295: Application module: AP239 properties 

‒ Part 1296: Application module: Condition evaluation characterized 

‒ Part 1297: Application module: AP239 document management 

‒ Part 1298: Application module: Activity method characterized 

‒ Part 1300: Application module: Work output 

‒ Part 1301: Application module: Work output characterized 
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‒ Part 1304: Application module: AP239 product status recording 

‒ Part 1306: Application module: AP239 task specification resourced 

‒ Part 1307: Application module: AP239 work definition 

‒ Part 1308: Application module: Picture representation 

‒ Part 1309: Application module: Drawing definition 

‒ Part 1310: Application module: Draughting element 

‒ Part 1311: Application module: Associative draughting elements 

‒ Part 1312: Application module: Draughting element specialisations 

‒ Part 1313: Application module: Mechanical design geometric presentation 

‒ Part 1314: Application module: Mechanical design shaded presentation 

‒ Part 1315: Application module: Mechanical design presentation representation with draughting 

‒ Part 1316: Application module: Camera view 3d 

‒ Part 1317: Application module: Procedural shape model 

‒ Part 1318: Application module: Procedural solid model 

‒ Part 1319: Application module: Solid with local modification 

‒ Part 1320: Application module: Thickened face solid 

‒ Part 1321: Application module: Swept solid 

‒ Part 1322: Application module: Modified swept solid 

‒ Part 1323: Application module: Basic geometric topology 

‒ Part 1324: Application module: Non manifold surface 

‒ Part 1327: Application module: Compound shape representation 

‒ Part 1329: Application module: Elementary boundary representation 

‒ Part 1330: Application module: Presentation hierarchy 

‒ Part 1331: Application module: External source 

‒ Part 1340: Application module: Name assignment 

‒ Part 1341: Application module: Generic expression 

‒ Part 1342: Application module: Expression 

‒ Part 1343: Application module: Product placement 

‒ Part 1344: Application module: Numerical interface 

‒ Part 1345: Application module: Item definition structure 

‒ Part 1346: Application module: Numeric function 

‒ Part 1347: Application module: Wireframe 2d 

‒ Part 1348: Application module: Requirement management 
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‒ Part 1349: Application module: Incomplete data reference mechanism 

‒ Part 1350: Application module: Inertia characteristics 

‒ Part 1351: Application module: Catalog data information 

‒ Part 1352: Application module: Catalog data information and shape representation 

‒ Part 1353: Application module: Parameterized catalog data information 

‒ Part 1354: Application module: Furniture interior decoration 

‒ Part 1355: Application module: Parameterized catalog data and shape representation 

‒ Part 1357: Application module: Selected item 

‒ Part 1358: Application module: Location assignment characterized 

‒ Part 1362: Application module: Dimension and tolerance callouts 

‒ Part 1364: Application module: Event assignment 

‒ Part 1365: Application module: Time interval assignment 

‒ Part 1366: Application module: Tagged text representation 

‒ Part 1367: Application module: Textual expression representation 

‒ Part 1369: Application module: Binary representation 

‒ Part 1371: Application module: State based behaviour 

‒ Part 1372: Application module: Analysis 

‒ Part 1373: Application module: Analysis product relationships 

‒ Part 1374: Application module: Analysis shape 

‒ Part 1375: Application module: Cfd conditions 

‒ Part 1376: Application module: Cfd equations 

‒ Part 1377: Application module: Cfd model 

‒ Part 1378: Application module: Cfd results 

‒ Part 1379: Application module: Cfd specified general property 

‒ Part 1380: Application module: Fea definition relationships 

‒ Part 1381: Application module: Finite element analysis 

‒ Part 1382: Application module: Finite element shape 

‒ Part 1383: Application module: Finite elements 

‒ Part 1384: Application module: Mesh connectivity 

‒ Part 1385: Application module: Mesh function 

‒ Part 1386: Application module: Mesh topology 

‒ Part 1387: Application module: Product analysis 

‒ Part 1396: Application module: Collection identification and version 
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‒ Part 1397: Application module: Conditional effectivity 

‒ Part 1398: Application module: Identification relationship 

‒ Part 1399: Application module: Property as definition 

‒ Part 1400: Application module: Product environment definition 

‒ Part 1401: Application module: Product environment observed 

‒ Part 1402: Application module: Same as external item 

‒ Part 1403: Application module: Geometric model relationship 

‒ Part 1404: Application module: Geometric model 2d 3d relationship 

‒ Part 1433: Application module: Project management 

‒ Part 1434: Application module: Project management resource information 

‒ Part 1435: Application module: Organization structure 

‒ Part 1436: Application module: Project breakdown 

‒ Part 1437: Application module: Schedule 

‒ Part 1438: Application module: Work structure 

‒ Part 1448: Application module: System behaviour 

‒ Part 1450: Application module: System structure 

‒ Part 1453: Application module: Function based behaviour 

‒ Part 1466: Application module: Program management 

‒ Part 1467: Application module: Risk management 

‒ Part 1468: Application module: External state based behaviour model 

‒ Part 1469: Application module: Foundation state definition 

‒ Part 1470: Application module: Parameter value specification 

‒ Part 1471: Application module: State based behaviour representation 

‒ Part 1472: Application module: General model parameter 

‒ Part 1473: Application module: Description assignment 

‒ Part 1474: Application module: Analysis assignment 

‒ Part 1475: Application module: Analysis characterized 

‒ Part 1476: Application module: Analysis identification 

‒ Part 1477: Application module: System modelling 

‒ Part 1478: Application module: External functional model 

‒ Part 1479: Application module: Extended task element 

‒ Part 1480: Application module: Task element 

‒ Part 1481: Application module: Behaviour view definition 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 913 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

‒ Part 1482: Application module: Behaviour identification and version 

‒ Part 1483: Application module: Behaviour description assignment 

‒ Part 1484: Application module: System identification and version 

‒ Part 1485: Application module: System view definition 

‒ Part 1486: Application module: Decision support 

‒ Part 1488: Application module: Verification and validation 

‒ Part 1489: Application module: Issue management 

‒ Part 1490: Application module: Issue 

‒ Part 1491: Application module: Expression assignment 

‒ Part 1492: Application module: Function based behaviour representation 

‒ Part 1493: Application module: Disposition 

‒ Part 1501: Application module: Edge based wireframe 

‒ Part 1502: Application module: Shell based wireframe 

‒ Part 1507: Application module: Geometrically bounded surface 

‒ Part 1509: Application module: Manifold surface 

‒ Part 1510: Application module: Geometrically bounded wireframe 

‒ Part 1511: Application module: Topologically bounded surface 

‒ Part 1512: Application module: Faceted boundary representation 

‒ Part 1514: Application module: Advanced boundary representation 

‒ Part 1601: Application module: Altered package 

‒ Part 1602: Application module: Altered part 

‒ Part 1603: Application module: Analytical model 

‒ Part 1604: Application module: AP210 assembly functional interface requirements 

‒ Part 1605: Application module: AP210 assembly functional requirements 

‒ Part 1606: Application module: AP210 assembly physical design 

‒ Part 1607: Application module: AP210 assembly physical interface requirements 

‒ Part 1608: Application module: AP210 assembly physical requirements 

‒ Part 1609: Application module: AP210 assembly requirement allocation 

‒ Part 1610: Application module: AP210 assembly technology constraints 

‒ Part 1611: Application module: AP210 connection zone based model extraction 

‒ Part 1612: Application module: AP210 device functional and physical characterization 

‒ Part 1613: Application module: Physical unit non planar design view 

‒ Part 1614: Application module: AP210 functional decomposition 
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‒ Part 1615: Application module: AP210 functional requirement allocation 

‒ Part 1616: Application module: AP210 functional specification 

‒ Part 1617: Application module: AP210 interconnect design 

‒ Part 1618: Application module: AP210 interconnect design for microwave 

‒ Part 1619: Application module: AP210 interconnect functional requirements 

‒ Part 1620: Application module: AP210 interconnect physical requirements 

‒ Part 1621: Application module: AP210 interconnect requirement allocation 

‒ Part 1622: Application module: AP210 interconnect technology constraints 

‒ Part 1623: Application module: AP210 laminate assembly design 

‒ Part 1624: Application module: AP210 package functional and physical characterization 

‒ Part 1625: Application module: AP210 packaged part white box model 

‒ Part 1626: Application module: AP210 physical unit physical characterization 

‒ Part 1627: Application module: AP210 printed part functional and physical characterization 

‒ Part 1628: Application module: Design product data management 

‒ Part 1630: Application module: AP210 production rule 

‒ Part 1631: Application module: Area 2d 

‒ Part 1632: Application module: Assembly 2d shape 

‒ Part 1633: Application module: Assembly 3d shape 

‒ Part 1634: Application module: Assembly component placement requirements 

‒ Part 1635: Application module: Assembly functional interface requirement 

‒ Part 1636: Application module: Assembly module design 

‒ Part 1637: Application module: Assembly module macro definition 

‒ Part 1638: Application module: Assembly module with cable component 2d 

‒ Part 1639: Application module: Assembly module with cable component 3d 

‒ Part 1640: Application module: Assembly module with macro component 

‒ Part 1641: Application module: Assembly module with subassembly 

‒ Part 1642: Application module: Assembly module usage view 

‒ Part 1643: Application module: Assembly module with interconnect component 

‒ Part 1644: Application module: Assembly module with cable component 

‒ Part 1645: Application module: Assembly module with packaged connector component 

‒ Part 1646: Application module: Footprint definition 

‒ Part 1647: Application module: Assembly physical interface requirement 

‒ Part 1648: Application module: Assembly physical requirement allocation 
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‒ Part 1649: Application module: Assembly technology 

‒ Part 1650: Application module: Bare die 

‒ Part 1651: Application module: Basic curve 

‒ Part 1652: Application module: Basic geometry 

‒ Part 1653: Application module: Cable 

‒ Part 1654: Application module: Characteristic 

‒ Part 1655: Application module: Chemical substance 

‒ Part 1656: Application module: Component grouping 

‒ Part 1657: Application module: Component feature 

‒ Part 1658: Application module: Connectivity allocation to physical network 

‒ Part 1659: Application module: Curve swept solid 

‒ Part 1660: Application module: Datum difference based model 

‒ Part 1661: Application module: Design management 

‒ Part 1662: Application module: Design specific assignment to assembly usage view 

‒ Part 1663: Application module: Design specific assignment to interconnect usage view 

‒ Part 1664: Application module: Device marking 

‒ Part 1665: Application module: Electrical network definition 

‒ Part 1666: Application module: Extended geometric tolerance 

‒ Part 1667: Application module: Extended basic geometry 

‒ Part 1668: Application module: Fabrication joint 

‒ Part 1669: Application module: Fabrication requirement 

‒ Part 1670: Application module: Fabrication technology 

‒ Part 1671: Application module: Feature and connection zone 

‒ Part 1672: Application module: Fill area style 

‒ Part 1673: Application module: Edge shape feature 

‒ Part 1674: Application module: Functional assignment to part 

‒ Part 1675: Application module: Functional decomposition to assembly design 

‒ Part 1676: Application module: Functional decomposition to design 

‒ Part 1677: Application module: Functional decomposition to interconnect design 

‒ Part 1678: Application module: Functional decomposition with nodal representation to packaged 
mapping 

‒ Part 1679: Application module: Functional specification 

‒ Part 1680: Application module: Functional unit requirement allocation 
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‒ Part 1681: Application module: Generic material aspects 

‒ Part 1682: Application module: Interconnect 2d shape 

‒ Part 1684: Application module: Interconnect module connection routing 

‒ Part 1685: Application module: Interconnect module to assembly module relationship 

‒ Part 1686: Application module: Interconnect module usage view 

‒ Part 1687: Application module: Interconnect module with macros 

‒ Part 1688: Application module: Interconnect non planar shape 

‒ Part 1689: Application module: Interconnect physical requirement allocation 

‒ Part 1690: Application module: Interconnect placement requirements 

‒ Part 1691: Application module: Interface component 

‒ Part 1692: Application module: Land 

‒ Part 1693: Application module: Layered 2d shape 

‒ Part 1694: Application module: Layered 3d shape 

‒ Part 1695: Application module: Layered interconnect module 2d design 

‒ Part 1696: Application module: Layered interconnect module 3d design 

‒ Part 1698: Application module: Layered interconnect module design 

‒ Part 1700: Application module: Layered interconnect module with printed component design 

‒ Part 1701: Application module: Layout macro definition 

‒ Part 1702: Application module: Manifold subsurface 

‒ Part 1703: Application module: Model parameter 

‒ Part 1704: Application module: Network functional design view 

‒ Part 1705: Application module: Functional usage view 

‒ Part 1706: Application module: Non feature shape element 

‒ Part 1707: Application module: Package 

‒ Part 1708: Application module: Packaged connector model 

‒ Part 1709: Application module: Packaged part white box model 

‒ Part 1710: Application module: Packaged part black box model 

‒ Part 1711: Application module: Part external reference 

‒ Part 1712: Application module: Part feature function 

‒ Part 1713: Application module: Part feature grouping 

‒ Part 1714: Application module: Part feature location 

‒ Part 1715: Application module: Part occurrence 

‒ Part 1716: Application module: Layered interconnect complex template 
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‒ Part 1717: Application module: Part template 3d shape 

‒ Part 1718: Application module: Layered interconnect simple template 

‒ Part 1719: Application module: Part template non planar shape 

‒ Part 1720: Application module: Part template shape with parameters 

‒ Part 1721: Application module: Physical component feature 

‒ Part 1722: Application module: Part template 

‒ Part 1723: Application module: Physical node requirement to implementing component allocation 

‒ Part 1724: Application module: Physical unit 2d design view 

‒ Part 1725: Application module: Physical unit 3d design view 

‒ Part 1726: Application module: Physical unit 2d shape 

‒ Part 1727: Application module: Physical unit 3d shape 

‒ Part 1728: Application module: Physical unit design view 

‒ Part 1729: Application module: Physical unit interconnect definition 

‒ Part 1730: Application module: Physical unit shape with parameters 

‒ Part 1731: Application module: Constructive solid geometry 2d 

‒ Part 1732: Application module: Physical unit usage view 

‒ Part 1733: Application module: Planned characteristic 

‒ Part 1734: Application module: Pre defined datum symbol 

‒ Part 1735: Application module: Pre defined datum 2d symbol 

‒ Part 1736: Application module: Pre defined datum 3d symbol 

‒ Part 1737: Application module: Printed physical layout template 

‒ Part 1738: Application module: Product identification extension 

‒ Part 1739: Application module: Production rule 

‒ Part 1740: Application module: Requirement decomposition 

‒ Part 1741: Application module: Sequential laminate assembly design 

‒ Part 1742: Application module: Shape composition 

‒ Part 1743: Application module: Shape parameters 

‒ Part 1744: Application module: Discrete shield 

‒ Part 1745: Application module: Signal 

‒ Part 1746: Application module: Software 

‒ Part 1747: Application module: Specification document 

‒ Part 1748: Application module: Stratum non planar shape 

‒ Part 1749: Application module: Styled curve 
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‒ Part 1750: Application module: Text representation 

‒ Part 1751: Application module: Test requirement allocation 

‒ Part 1752: Application module: Thermal network definition 

‒ Part 1753: Application module: Value with unit extension 

‒ Part 1754: Application module: Via component 

‒ Part 1755: Application module: Physical connectivity definition 

‒ Part 1756: Application module: Conductivity material aspects 

‒ Part 1757: Application module: Test select product 

‒ Part 1759: Application module: AP210 datum difference based model definition 

‒ Part 1760: Application module: Pre defined product data management specializations 

‒ Part 1761: Application module: Information product 

‒ Part 1762: Application module: Generic product occurrence 

‒ Part 1763: Application module: Integral shield 

‒ Part 1764: Application module: Shape feature 

‒ Part 1765: Application module: Characterizable object 

‒ Part 1767: Application module: Composite constituent shape 

‒ Part 1768: Application module: Composite material aspects 

‒ Part 1769: Application module: Fea material aspects 

‒ Part 1770: Application module: Part and zone laminate tables 

‒ Part 1771: Application module: Stock material 

‒ Part 1772: Application module: Ply orientation specification 

‒ Part 1773: Application module: Basic data representation 

‒ Part 1775: Application module: Currency 

‒ Part 1776: Application module: Extended date 

‒ Part 1777: Application module: External currency 

‒ Part 1778: Application module: External library 

‒ Part 1779: Application module: External representation item 

‒ Part 1780: Application module: External unit 

‒ Part 1782: Application module: Qualified measure 

‒ Part 1784: Application module: External analysis representation 

‒ Part 1785: Application module: Analysis representation 

‒ Part 1786: Application module: Risk definition 

‒ Part 1791: Application module: Primitive solids 
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‒ Part 1793: Application module: Solid model 

‒ Part 1800: Application module: Support resource 

‒ Part 1525: Application module: Composite surface 

‒ Part 1801: Application module: B spline geometry 

‒ Part 1819: Application module: Tessellated geometry 

‒ Part 1820: Application module: Point direction model 

‒ Part 1821: Application module: Externally conditioned data quality criteria 

‒ Part 1822: Application module: Externally conditioned data quality inspection result 

‒ Part 1823: Application module: Product view definition reference 

‒ Part 1233: Application module: Requirement assignment 

‒ Part 1520: Application module: Product data quality definition 

‒ Part 1521: Application module: Product data quality criteria 

‒ Part 1522: Application module: Product data quality inspection result 

‒ Part 1523: Application module: Shape data quality criteria 

‒ Part 1524: Application module: Shape data quality inspection result 

‒ Part 1788: Application module: Explicit constraints 

‒ Part 1789: Application module: Geometric constraints 

‒ Part 1790: Application module: Parameterization and variational representation 

‒ Part 1792: Application module: Sketch 

‒ Part 1527: Application module: Elementary function 

‒ Part 1526: Application module: Numeric expression 

‒ Part 1802: Application module: Assembly component 

‒ Part 1794: Application module: Assembly constraints 

‒ Part 1795: Application module: Assembly feature relationship 

‒ Part 1805: Application module: Characterized representation 

‒ Part 1809: Application module: Default setting association 

‒ Part 1806: Application module: Form feature in panel 

‒ Part 1807: Application module: Part shape 

‒ Part 1808: Application module: Assembly shape 

‒ Part 1817: Application module: Kinematic analysis control and result 

‒ Part 1796: Application module: Kinematic motion representation 

‒ Part 1798: Application module: Kinematic state 

‒ Part 1797: Application module: Kinematic structure 
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‒ Part 1799: Application module: Kinematic topology 

‒ Part 1814: Application module: Machining features 

‒ Part 1815: Application module: Mating structure 

‒ Part 1816: Application module: Model based 3d geometrical dimensioning and tolerancing repre-
sentation 

‒ Part 1813: Application module: Parametric representation 

‒ Part 1803: Application module: Process plan 

‒ Part 1812: Application module: Product and manufacturing annotation presentation 

‒ Part 1810: Application module: Product and manufacturing information view context 

‒ Part 1811: Application module: Product and manufacturing information with nominal 3d models 

‒ Part 1804: Application module: Product as individual assembly and test 

‒ Part 1824: Application module: Change management 

‒ Part 1826: Application module: Physical connectivity layout topology requirement 

‒ Part 1827: Application module: Extruded structure cross section 

‒ Part 1828: Application module: Wiring harness assembly design 

‒ Part 1829: Application module: Assembly module with packaged component 

‒ Part 1830: Application module: Edge based topological representation with length 

‒ Part 1831: Application module: Scan data 3d shape 

‒ Part 1834: Application module: Surface visual texture 

‒ Part 1835: Application module: Additive manufacturing part and build information 

‒ Part 1836: Application module: Vertex colours for tessellated geometry 

‒ Part 1844: Application module: General design connectivity 

‒ Part 1845: Application module: Wire and cable design connectivity 

‒ Part 1846: Application module: Mechanical design features and requirements 

‒ Part 3001: Business object model: AP242 managed model based 3d engineering 

‒ Part 4442: Domain model: AP242 managed model based 3d engineering 

‒ Part 5001: Guidance on the usage of ISO 10303-214 for gear units 

1. ISO 

ISO 10303-1:2021 Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles 

ISO 10303 provides a representation of product information along with the necessary mechanisms and 
definitions to enable product data to be exchanged. The exchange is among different computer systems 
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and environments associated with the complete product lifecycle, including product design, manufactu-
re, use, maintenance, and final disposition of the product. ISO 10303-1 provides an overview of ISO 
10303, and defines the basic principles of product information representation and exchange used in ISO 
10303. It specifies the characteristics of the various series of parts of ISO 10303 and the relationships 
among them. 

– The scope statement for ISO 10303 as a whole. 

– The overview of ISO 10303. 

– The architectures of ISO 10303. 

– The structure of ISO 10303. 

– The terms and definitions used throughout ISO 10303. 

– The overview of data specification methods used in ISO 10303, which includes the EXPRESS data 
specification language and graphical presentation of product information models. 

– The scheme for identification of schemas and other information objects defined within ISO 10303. 

– The introduction to the series of parts of ISO 10303. 

The introduction to series covers: 

– Integrated resources 

– Application interpreted constructs 

– Application modules 

– Business object models 

– Application protocols 

– Implementation methods 

– Usage guides 

– Conformance testing methodology and framework 

– Abstract test suites 

ISO 10303-225:1999 Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 225: Application protocol: Building elements using explicit shape 
representation 

 IFC 

ISO 10303-225 specifies the use of the integrated resources necessary for the scope and information 
requirements for the exchange of building element shape, property, and spatial configuration information 
between application systems with explicit shape representations. Building elements are those physical 
things of which a building is composed, such as structural elements, enclosing and separating elements, 
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service elements, fixtures and equipment, and spaces. Building element shape, property, and spatial 
configuration information requirements can be used at all stages of the life cycle of a building, including 
the design process, construction, and maintenance. Building element shape, property, and spatial con-
figuration information requirements specified in ISO 10303-225 support the following activities: 

– Concurrent design processes or building design iterations. 

– Integration of building structure designs with building systems designs to enable design analysis. 

– Building design visualization. 

– Specifications for construction and maintenance. 

– Analysis and review. 

ISO 10303-225 covers: 

– The explicit representation of the three-dimensional shape of building elements using B-rep (Bound-
ary representation) solid models, swept solid models, or CSG (Constructive Solid Geometry) mod-
els. 

– The spatial configuration of building elements that comprise the assembled building. 

– The building structures that represent physically distinct buildings that are part of a single building 
complex. 

– The non-structural elements that enclose a building or separate areas within a building. 

– The shape and arrangement of elements that provide services to a building: equipment elements, 
for example compressors, furnaces, or water heaters, and service elements, for example, items 
such as plumbing, ductwork, and conduits. 

– The shape and arrangement of fixtures in a building, for example, furniture and installed items like 
doorknobs. 

– The specification of spaces, for example rooms, accesses, and hallways, and of levels, for example 
concepts such as floors and mezzanines of a building. 

– The shape of the site on which the building will be erected. 

– The specification of properties of building elements, including material composition. 

– The specification of classification information, which may be classified for reasons such as cost 
analysis, acoustics, or safety. 

– The association of properties and classification information to building elements. 

– The changes to building element shape, property, and spatial configuration information. 

– The association of approvals with building element shape, property, and spatial configuration infor-
mation. 
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– The as-built record of the building. 

ISO 10303-225 does not cover: 

– 2D shape representation and drafting presentation. 

– The contents of building standards. 

– The implicit representation of building elements through selection of standard parameters. 

– The structural analysis of building structures, including loads, connections, and material properties 
required for analysis. 

– The thermal analysis of buildings. 

– The assembly process, joining methods, and detailed connectivity of building elements. 

– The building maintenance history, requirements, and instructions. 

– The approval, revision, versioning, and design change histories. 

– The building elements without explicit shape representation. 

– The bills of quantities. In industries other than AEC, bills of quantities are often referred to as bills 
of material. 

STEP AP242 

 http://www.ap242.org/ 

 http://www.pdm-if.org/ 

1. ISO 

ISO 10303-242 har ersatt: 

‒ ISO 10303-203:2011 Industrial automation systems and integration — Product data repres-
entation and exchange — Part 203: Application protocol: Configuration controlled 3D design of 
mechanical parts and assemblies 

‒ ISO 10303-214:2010 Industrial automation systems and integration — Product data repres-
entation and exchange — Part 214: Application protocol: Core data for automotive mechanical 
design processes 

ISO 10303-242:2020 Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering 

ISO 10303-242 specifies the application module for AP242 managed model based 3D engineering. It 
covers the following. 

http://www.ap242.org/
http://www.pdm-if.org/
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Products of automotive, aerospace and other mechanical manufacturers and of their suppliers, including 
parts, assemblies of parts, tools, assemblies of tools, and raw materials. 

Engineering and product data for the purpose of long-term archiving and retrieval. 

Product data management: 

– Breakdown data representing a parent-child structures, such as functional, physical, system or zonal 
breakdowns. A breakdown is made of breakdown element. 

– Product definition data and configuration control data for managing large numbers of variants of 
products during the design phase. 

– Data describing the changes that have occurred during the design phase, including tracking of the 
versions of a product and of the data related to the documentation of the change process. 

– Delta change: data describing the exchange of differences with respect to a set of data previously 
sent. 

– Identification of standard parts, based on international, national, or industrial standards. 

– Release and approval data for product data. 

– Data that identify the supplier of a product and related contract information. 

– Properties of parts or of tools. 

– References to product documentation represented in a format other than those specified by ISO 
10303. 

– Product manufacturing information, covering the design and manufacturing planning phase. 

– Identification of physically realized parts or of tools, including assembly of physically realized 
products and recording of test results. 

Process planning: process plan information describing the relationships between parts and the tools 
used to manufacture them and to manage the relationships between intermediate stages of part or tool 
development. 

Mechanical design; different types of geometry models: 

– 2D- and 3D-wireframe geometry model 

– Geometrically bounded surface geometry model 

– Topologically bounded surface geometry model 

– Faceted-boundary geometry model 

– Boundary geometry model 

– Compound shape geometry model 
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– Constructive solid geometry model 

– Parametric and constrained geometry model 

– 2D-sketch model 

– 3D tessellated geometry model 

– 3D scan data 

– Curved triangles 

Mechanical design; representation of the shape of parts or tools that is a combination of two or more of 
different types of geometry models: 

– Data that pertains to the presentation of the shape of the product 

– Representation of portions of the shape of a part or a tool by manufacturing features 

– Data defining surface conditions 

– Dimensional and geometrical tolerance data 

– Quality criteria and inspection results of given three dimensional product shape data 

– Product documentation as annotated 3D models and as drawings 

Message: data that identify a message and an envelope.  

Interface: data representing the interfaces with version management mechanism and the definition of 
connection with connectors. 

Mating: data representing the detailed assembly information on how the involved part occurrences are 
mated together and which constraints apply.  

Kinematics: simulation data for the description of kinematic structures and motion. 

Analysis management: data representing an analysis, managed in versions and the link to the result of 
the analysis. 

Composite design: 

– Definition of composite structural parts. 

– The association of the constituents of composite and metallic parts with the constituent shape 
model. 

– The depiction of composite laminate tables describing the material, stacking sequence and ply 
orientation. 

– Constituents of the composite or a portion of the composite with a defined shape. 
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– The identification of material specifications from internal and external sources and their properties 
for a specific operating environment. 

Electrical harness assembly design: 

– Electrical wire harnesses design 

– Physical electrical harness model for design and construction 

– Electrical connectivity information in multilevel assemblies 

– Wire and cable list data 

– Definition of wire, cable and connector features 

Additive manufacturing part design: build information. 

Requirements management: verification and validation. 

STEP FILE 

 IFC 

 EXPRESS 

 STEP 

1. ISO 

ISO 10303-21:2016 Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure 

ISO 10303-21 specifies an exchange format that allows product data described in the EXPRESS lang-
uage to be transferred from one computer system to another. It adds anchor, reference and signature 
sections to support external references, support for compressed exchange structures in an archive, 
digital signatures and UTF-8 encoding. 

STEP XML 

 IFC 

 EXPRESS 

 STEP 

1. ISO 

ISO 10303-28:2007 Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, 
using XML schemas 
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ISO 10303-28 specifies the way in which an XML representation described by an XML schema can be 
used in the exchange of data that is described by an EXPRESS schema. 

STL 

1. MARSHALL BURNS 

Marshall Burns, Automated Fabrication, section 6.5, The StL Format 

An StL (StereoLithography) file is a triangular representation of a 3-dimensional surface geometry. The 
surface is tessellated or broken down logically into a series of small triangles (facets). Each facet is 
described by a perpendicular direction and three points representing the vertices (corners) of the trian-
gle. These data are used by a slicing algorithm to determine the cross sections of the 3-dimensional 
shape to be built by the fabber. 

STRATML 

 https://stratml.us/ 

1. ISO 

ISO 17469-1:2015 Document management — Strategy markup language (StratML) — Part 1: StratML 
core elements 

ISO 17469-1 specifies an XML vocabulary and schema XSD for the elements that are common and 
considered to be part of the essential core of the strategic plans of all organizations worldwide. It does 
not cover: 

– How the information contained in strategic and performance plans and reports should be presented. 

– Font sizes or colors, page margins or numbering, or how graphics should be displayed. 

– Guidance on how to compile high-quality plans, beyond specifying the basic elements that they 
should contain. 

SVEFAKTURA 

 https://sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.html 

 PEPPOL 

 UBL 

1. SFTI 

Svefaktura 1.0 

https://stratml.us/
https://sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.html
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En svensk standard för fakturering som har ersatts med Peppol, formellt från och med 1 april 2021. 

SVG 

 https://www.w3.org/Graphics/SVG/ 

 XMP 

1. BAKGRUND TILL VARFÖR RIKSARKIVET INTE HADE TAGIT MED SVG I 
RA-FS 2009:2 

Riksarkivet hade övervägt SVG under arbetet med RA-FS 2009:2 men avvaktade med hänvisning 
till risk för patentanspråk. Det framgår emellertid av arbetsgruppen för SVG uttalande om patent att 
sedan 2003:265 

As of today, the SVG Working Group participants and the W3C are not aware of any royalty-

bearing patents that are essential to implement the deliverables of the SVG Working Group, 

which includes all versions of the SVG specification and the SVG Mobile Profiles. 

Eastman Kodak have disclosed US patent 5459819 and have issued the following statement: 

Kodak does not believe it currently has any essential claims that fall within the specification of 

the Recommendation as currently understood and interpreted by Kodak for [implementers] of 

SVG. 

2. W3C 

W3C Recommendation (14 January 2003, edited in place 15 June 2009) Mobile SVG Profiles: SVG 
Tiny and SVG Basic 

W3C Recommendation Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic defines two mobile profiles of 
SVG 1.1. The first profile, SVG Tiny, is defined to be suitable for cellphones; the second profile, SVG 
Basic, is suitable for PDAs. 

W3C Recommendation (22 December 2008) Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification 

SVG Tiny is a profile of SVG intended for implementation on a range of devices, from cellphones and 
PDAs to laptop and desktop computers. It includes a subset of the features included in SVG, along with 
new features to extend the capabilities of SVG. Further extensions are planned in the form of modules 
which will be compatible with SVG Tiny, and which when combined with this specification, will match 
and exceed the capabilities of SVG. 

W3C Recommendation (16 August 2011) Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) 

                                                
265  SVG Working Group (uppdaterad 2003-05-12) Patent Disclosures. 
 https://www.w3.org/Graphics/SVG/Disclosures (20210129) 

https://www.w3.org/Graphics/SVG/
https://www.w3.org/Graphics/SVG/Disclosures
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SVG is a modularized language for describing two-dimensional vector and mixed vector and raster 
graphics in XML. SVG drawings can be interactive and dynamic. Animations can be defined and trigger-
ed either via scripting or declaratively, that is, by embedding SVG animation elements in SVG content. 
SVG allows for three types of graphic objects: images, text, vector graphic shapes, for example, paths 
consisting of straight lines and curves. Graphical objects can be grouped, styled, transformed and com-
posited into previously rendered objects. The feature set includes nested transformations, clipping 
paths, alpha masks, filter effects and template objects. 

2.1. Markup Validation Service 

 https://validator.w3.org/ 

 https://github.com/w3c/markup-validator 

 https://validator.w3.org/unicorn/ 

Programmet (eng.) Markup Validation Service kan utföra dels en materiell, dels en formell kontroll. 
Den materiella kontrollen kan verifiera eller falsifiera teckenformatet som: 

‒ utf-8 (Unicode, internationellt) 

‒ utf-16 (Unicode, internationellt) 

‒ iso-8859-1 Västeuropa) 

‒ iso-8859-2 (Centraleuropa) 

‒ iso-8859-3 (Sydeuropa) 

‒ iso-8859-4 (Nordeuropa) 

‒ iso-8859-5 (Kyrilliska) 

‒ iso-8859-6-i (Arabiska) 

‒ iso-8859-7 (Grekiska) 

‒ iso-8859-8 (Hebreiska, visuellt) 

‒ iso-8859-8-i (Hebreiska, logiskt) 

‒ iso-8859-9 (Turkiska) 

‒ iso-8859-10 (Latin 6) 

‒ iso-8859-11 (Latin/Thai) 

‒ iso-8859-13 (Latin 7, Baltic Rim) 

‒ iso-8859-14 (Latin 8, Celtic) 

‒ iso-8859-15 (Latin 9) 

‒ iso-8859-16 (Latin 10) 

‒ iso-2022-jp (Japanska, e-post) 

‒ ksc_5601 (Korean) 

‒ gb2312 (Kinesiska, förenklad) 

‒ gb18030 (Kinesiska, förenklad) 

https://validator.w3.org/
https://github.com/w3c/markup-validator
https://validator.w3.org/unicorn/
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‒ big5 (Kinesiska, traditionell) 

‒ Big5-HKSCS (Kinesiska, Hong Kong) 

‒ tis-620 (Thai) 

‒ koi8-r (Ryska) 

‒ koi8-u (Ukrainska) 

‒ iso-ir-111 (Kyrilliska KOI-8) 

‒ windows-1250 (Centraleuropa) 

‒ windows-1251 (Kyrilliska) 

‒ windows-1252 (Västeuropa 

‒ windows-1253 (Grekiska) 

‒ windows-1254 (Turkiska) 

‒ windows-1255 (Hebreiska) 

‒ windows-1256 (Arabiska) 

‒ windows-1257 (Östersjöregionen) 

Den formella kontrollen kan verifiera eller falsifiera att märksspråket är bland annat 

‒ SVG 1.0 

‒ SVG 1.1 

‒ SVG 1.1 Tiny 

‒ SVG 1.1 Basic 

SVT 

1. IETF 

Ett valideringsintyg, förkortat på engelska som SVT (eng. Signature Validation Token), är ett Internet-
utkast (2021-09-03) till en specifikation för att påvisa att en digital signatur var giltig. Ett Internet-
utkast är ett arbetsdokument från IETF. Utkastet upphör den 7 mars 2022, och arkiveras därefter.266 
Av utkastet kan läsas att valideringsintyget som definierat i specifikationen267 

                                                
266  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-santesson-svt/ (20210921) 
 Utkastet finns även på SwedenConnect. 
 https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/updates/15_-_Signature_Validation_Token.html 

 Förrådet för utveckling av specifikationen finns på GitHub. 
 https://github.com/swedenconnect/IETF-SVT (20210205) 
267  Se även presentation av SVT av en av upphovspersonerna bakom specifikationen (Stefan Santesson). 
 3xASecurity (20201208) Signature Validation Token – General Presentation. 

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-santesson-svt/
https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/updates/15_-_Signature_Validation_Token.html
https://github.com/swedenconnect/IETF-SVT
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… takes a fundamentally different approach to the problem by providing evidence by a trusted 

authority that asserts the validity of an electronic signature. The SVT asserts that a particular 

electronic signature was successfully validated by a trusted authority according to defined 

procedures at a certain date and time. Once the SVT is issued by a trusted authority, any future 

validation of that electronic signature is satisfied by validating the SVT, without any need to also 

validate the original electronic signature. 

… 

The function of the SVT is to capture evidence of electronic signature validity at one instance of 

secure signature validation process and to use that evidence to eliminate the need to perform any 

repeated cryptographic validation of the original electronic signature value, as well as reliance on 

any hash values bound to that signature. The SVT achieves this by binding the following 

information to a specific electronic signature: 

 A unique identification of the electronic signature. 

 The data and metadata signed by the electronic signature. 

 The signer's certificate that was validated as part of electronic signature verification. 

 The certification path that was used to validate the signer's certificate. 

 An assertion providing evidence of that the signature was verified, the date and time the 

verification was performed, the procedures used to verify the electronic signature, and the 

outcome of the verification. 

 An assertion providing evidence of the date and time at which the signature is known to have 

existed, the procedures used to validate the date and time of existence, and the outcome of 

the validation. 

… 

Förutom specifikationen för SVT finns även Internet-utkast till två specifikationer för att implementera 
SVT i XML och PDF.268 Vinnova har finansierat ett projekt koordinerat av IDsec Solutions AB269 som 
har utvecklat specifikationerna för valideringsintyg och tagit fram öppen källkod,270 vilken har legat 
till grund för en tjänst hos Sunet benämnt edusign.271 

                                                
 https://www.youtube.com/watch?v=IEJBmHJklHY (20210205) 
268  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-santesson-svt-pdf/ 
 https://datatracker.ietf.org/doc/draft-santesson-svt-xml/ 

 Utkastet finns även på SwedenConnect. 
 https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/updates/17_-_XML_Profile_for_Signature_Validation_Tokens.html 
 https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/updates/16_-_PDF_Profile_for_Signature_Validation_Tokens.html (20210205) 
269  https://www.vinnova.se/p/arkiveringsbara-digitala-underskrifter/ (20210205) 
270  https://github.com/idsec-solutions/sig-validation-base 
 https://github.com/idsec-solutions/sig-validation-svt (20210205) 
271  https://wiki.sunet.se/display/EDUSIGN (20210205) 

https://www.youtube.com/watch?v=IEJBmHJklHY
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-santesson-svt-pdf/
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-santesson-svt-xml/
https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/updates/17_-_XML_Profile_for_Signature_Validation_Tokens.html
https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/updates/16_-_PDF_Profile_for_Signature_Validation_Tokens.html
https://www.vinnova.se/p/arkiveringsbara-digitala-underskrifter/
https://github.com/idsec-solutions/sig-validation-base
https://github.com/idsec-solutions/sig-validation-svt
https://wiki.sunet.se/display/EDUSIGN
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SWF 

 https://www.adobe.com/devnet/swf.html 

 XMP 

 FLV 

1. ADOBE 

SWF File Format Specification Version 19 

The SWF file format delivers vector graphics, text, video, and sound over the Internet and is supported 
by Adobe Flash Player software. The SWF file format is designed to be an efficient delivery format, not 
a format for exchanging graphics between graphics editors. It is designed to meet the goals: 

– On-screen display: The format is primarily intended for on-screen display and supports anti-aliasing, 
fast rendering to a bitmap of any color format, animation, and interactive buttons. 

– Extensibility: The format is a tagged format, so it can be evolved with new features while maintaining 
backward compatibility with earlier versions of Flash Player. 

– Network delivery: The format can travel over a network with limited and unpredictable bandwidth. 
The files are compressed to be small and support incremental rendering through streaming. The 
SWF file format is a binary format and is not human readable like HTML. The SWF file format uses 
techniques such as bit-packing and structures with optional fields to minimize file size. 

– Simplicity: The format is simple so that Flash Player is small and easily ported. Also, Flash Player 
depends upon a limited set of operating system features only. 

– File independence: The files display with minimal dependence on external resources such as fonts. 

– Scalability: The files work well on limited hardware, and can take advantage of better hardware 
when it is available. This ability is important because computers have different monitor resolutions 
and bit-depths. 

– Speed: The graphics described by SWF files render quickly. 

– Scriptability: The format includes tags that provide sequences of byte codes to be interpreted by a 
stack machine. The byte codes support the ActionScript language. Flash Player provides a runtime 
ActionScript object model that allows interaction with drawing primitives, servers, and features of 
Flash Player. 

SWF files have the extension .swf and a MIME type of application/x-shockwave-flash. 

The SWF format has evolved through several versions. Through SWF 5, substantial additions were 
made to the SWF tag set. Starting with SWF 6 and later, the SWF format changes less, as more new 
features are implemented partly or entirely at the ActionScript level. Starting with SWF 9, the Action-
Script 3.0 language, employs the new AVM2 (ActionScript Virtual Machine 2). Anyone planning to gener-
ate SWF file content that uses newer features should become familiar with the ActionScript object model 
that Flash Player exposes.  

https://www.adobe.com/devnet/swf.html
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SYSML 

 https://sysml.org/ 

 https://www.omgsysml.org/ 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19514:2017 Information technology — Object management group systems modeling 
language (OMG SysML) 

The purpose of ISO/IEC 19514 is to specify SysML, a general-purpose modeling language for systems 
engineering. Its intent is to specify the language so that systems engineering modelers may learn to 
apply and use SysML; modeling tool vendors may implement and support SysML; and both can provide 
feedback to improve future versions. Note that a definition of "system" and "systems engineering" can 
be found in ISO/IEC/IEEE 15288. 

SysML reuses a subset of UML 2 and provides additional extensions to satisfy the requirements of the 
language. ISO/IEC 19514 documents the language architecture in terms of the parts of UML 2 that are 
reused and the extensions to UML 2. It includes the concrete syntax (notation) for the complete language 
and specifies the extensions to UML 2. The reusable portion of the UML 2 standard is referenced and 
not included. ISO/IEC 19514 also provides examples of how the language can be used to solve common 
systems engineering problems. 

SysML is designed to provide simple but powerful constructs for modeling a wide range of systems 
engineering problems. It is particularly effective in specifying requirements, structure, behavior, alloca-
tions, and constraints on system properties to support engineering analysis. The language is intended 
to support multiple processes and methods such as structured, object-oriented, and others, but each 
methodology may impose additional constraints on how a construct or diagram kind may be used. This 
version of the language supports most, but not all, of the requirements of the UML for Systems Engine-
ering RFP, as shown in the Requirements Traceability referenced by Annex F. These gaps are intended 
to be addressed in future versions of SysML as indicated in the matrix. 

TABULAR DATA 

 CSV 

 DSV 

 FLF 

 TSV 

1. W3C 

W3C Recommendation (21 March 2013) SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats 

The formats CSV (Comma Separated Values) and TSV (Tab Separated Values) provide simple, easy 
to process formats for the transmission of tabular data. They are supported as input data formats to 
many tools, particularly spreadsheets. W3C Recommendation SPARQL Query Results CSV and TSV 
Formats describes their use for expressing SPARQL query results from SELECT queries. 

W3C Recommendation (17 December 2015) Model for Tabular Data and Metadata on the Web 

https://sysml.org/
https://www.omgsysml.org/
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Tabular data is routinely transferred on the web in a variety of formats, including variants on CSV, tab-
delimited files, fixed field formats, spreadsheets, HTML tables, and SQL dumps. W3C Recommendation 
Model for Tabular Data and Metadata on the Web outlines a data model, or infoset, that can be used as 
a basis for validation, display, or creating other formats. It also contains some non-normative guidance 
for publishing tabular data as CSV and how that maps into the tabular data model. 

An annotated model of tabular data can be supplemented by separate metadata about the table. The 
W3C Recommendation defines how implementations should locate that metadata, given a file contain-
ing tabular data. The standard syntax for that metadata is defined in W3C Metadata Vocabulary for 
Tabular Data. However, note that applications may have other means to create annotated tables, for 
example, through some application specific API-s; this model does not depend on the specificities 
described in W3C Metadata Vocabulary for Tabular Data. 

W3C Recommendation (17 December 2015) Metadata Vocabulary for Tabular Data 

Validation, conversion, display, and search of tabular data on the web requires additional metadata that 
describes how the data should be interpreted. W3C Recommendation Metadata Vocabulary for Tabular 
Data defines a vocabulary that annotates tabular data. This can be used to provide metadata at various 
levels, from groups of tables and how they relate to each other down to individual cells within a table. 

The metadata defined in this specification is used to provide annotations on an annotated table or group 
of tables, as defined in W3C Model for Tabular Data and Metadata on the Web. Annotated tables form 
the basis for all further processing, such as validating, converting, or displaying the tables. 

TAR 

1. GNU 

GNU Tar 1.34 (2021-02-13) 

2. JOERG SCHILLING 

 https://sourceforge.net/projects/s-tar/ 

star-1.6 (2019-04-15) 

3. POSIX 

POSIX.1-2017 Volume: Shell & Utilities: Utilities 

Avsnitt ”pax” underavsnitt EXTENDED DESCRIPTION ”ustar Interchange Format”. 

4. TIM KIENTZLE 

 http://www.libarchive.org/ 

libarchive 3.5.1 (Dec 1, 2020) 

https://sourceforge.net/projects/s-tar/
http://www.libarchive.org/
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TBX 

 https://www.tbxinfo.net/ 

1. ISO 

ISO 30042:2019 Management of terminology resources — TermBase eXchange (TBX) 

ISO 30042 explains fundamental concepts and describes the metamodel, data categories, and the XML 
styles DCA (Data Category as Attribute) and DCT (Data Category as Tag). It also specifies the method-
ology for defining TBX dialects. It targets anyone intending to create a new dialect compliant with TBX. 
It can also be used to analyze and to understand a terminological data collection or to design a new 
terminology database that complies with international standards and best practices. Typical users are 
programmers, software developers, terminologists, analysts, and other language professionals. Intend-
ed application areas include translation and authoring. 

ISO 30042 provides a detailed description of the TBX-Core dialect, and all other industry-supported 
dialects are out of the scope. TBX dialects are defined by industry stakeholders. Any materials needed 
to implement currently shared dialects are publicly available as self-contained industry specifications. 

TEX 

 https://ctan.org/ 

 http://tug.org/ 

 http://www.texfaq.org/ 

 LaTeX 

1. DONALD E. KNUTH 

texbook – The source of The TeXbook 

A definitive guide to the use of TeX, written by the system's creator, Donald E. Knuth. TeX represents 
the state of the art in computer typesetting. It is particularly valuable where the document, article, or 
book to be produced contains a lot of mathematics, and where the user is concerned about typographic 
quality. TeX software offers both writers and publishers the opportunity to produce technical text of all 
kinds. 

TEXT ALTERNATIVES FOR IMAGES 

 ISO/IEC 20071 (User interface component accessibility) 

1. ITU 

ITU-T T.701.11 (09/20) Guidance on text alternatives for images 

T.701.11 är ekvivalent med ISO/IEC 20071-11:2019. 

https://www.tbxinfo.net/
https://ctan.org/
http://tug.org/
http://www.texfaq.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 936 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

THEORA 

 https://theora.org/ 

Enligt Xiph, Theora avser att konkurrera med komprimeringar med lägre bithastighet. Till exempel, 
Mpeg-4 (DivX, XviD), RealVideo, Windows Media Video.272 

1. XIPH.ORG 

Xiph.Org (June 3, 2017) Theora Specification 

Theora is a general purpose, lossy video codec. It is based on the VP3 video codec produced by On2 
Technologies. On2 donated the VP3.1 source code to the Xiph.Org Foundation and released it under a 
BSD-like license. On2 also made an irrevocable, royalty-free license grant for any patent claims it might 
have over the software and any derivatives. No formal specification exists for the VP3 format beyond 
this source code, however Mike Melanson maintains a detailed description. Portions of this specification 
were adopted from that text with permission. 

Xiph.Org libtheora 

Libtheora är referensimplementeringen för Theora. 

TGA 

1. TRUEVISION 

TGA (eng. Truevision Graphics Adapter) även förkortat som TARGA (eng. Truevision Advanced 
Raster Graphics Adapter). 

Truevision TGAª FILE FORMAT SPECIFICATION Version 2.0 

The success of the TGAª File Format for storing color images can be attributed to its ease of use, the 
small amount of program memory needed to parse the file, and the fact that it was the first true-color file 
format widely available. Truevision defined the TGA file format in 1984 for use with its first video graphics 
products. Since then, it has been estimated that today over 80 percent of the color images stored on 
hard-drives employ some variation of the TGA file format. Many government offices, corporations, 
service bureaus, production shops and nearly all Truevision developers have standardized on the TGA 
format as a means of allowing cross-product and cross-application compatibility. Truevision recomm-
ends that this format be used by all software developed for Truevision products since it allows customers 
flexibility in combining many applications together to provide a total solution to meet their needs. 

The original Truevision TGA File Format has been widely accepted by the graphics industry. However, 
newer technology and techniques have created the need for additional image information to be recorded 
in the file. In 1989, Truevision introduced extensions to the TGA File Format to satisfy requests made 
by the graphics industry and to ensure that the standard meets future needs of the color imaging market 

                                                
272  Theora FAQ, What other video formats does Theora compete with? 
 https://theora.org/faq/#12 (20210402) 

https://theora.org/
https://theora.org/faq/#12
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place. The extensions are optional and will have no impact on existing packages, assuming the pack-
ages followed the original TGA File Format guidelines.  In particular, the new TGA File Format addresses 
the following needs: 

– The inclusion of a scaled-down “postage stamp” copy of the image 

– Date and Time of image file creation 

– Author Name* Author Comments 

– Job Name 

– Job Accumulated Time 

– Gamma Value 

– Correct Color LUT 

– Pixel Aspect Ratio 

– Scan Line Offset Table 

– KeyColor 

– Software Package Name and Version Number 

– Developer Definable Areas 

– Attribute (Alpha) channel Type 

– The ability for simple expansion 

TI/A 

 http://ti-a.org/ 

TI/A (eng. TIFF For Archival Recommendations) var ett initiativ att ta fram en standard för att arkivera 
Tiff (eng. The TI/A Standard Initiative). Den ursprungliga förkortningen var ”TIFF/A”, vilken övergavs 
eftersom Adobe invände mot att ta fram en ny standard för Tiff. Bakom initiativet stod laboratoriet för 
Digital humaniora (eng. Digital Humanities Lab) vid universitet Basel i Schweiz, forskningslaborator-
iet vid universitet Girona i Spanien, och företaget EasyInnova. Initiativet togs i sammanhanget av 
Preforma, parallellt med utvecklingen av DPF Manager, vilken skulle ha stöd för att tekniskt kontroll-
era format enligt Tiff mot TI/A. 

Vid skrivande stund (augusti 2021) har inte påträffats mer information om initiativet de senaste åren. 
Den senaste dokumenterade händelsen var att ett utkast hade skickats in den 31 oktober 2016 till 
arbetsgruppen TC-171 hos Iso. 

http://ti-a.org/
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TIFF 

 https://www.adobe.io/open/standards/TIFF.html 

 XMP 

 BigTIFF 

 GeoTIFF 

 TIFF/EP 

 TIFF-F 

 TIFF-FX 

 TIFF/IT 

1. ADOBE 

Adobe Developers Association TIFF Revision 6.0 Final – June 3, 1992 

TIFF describes image data that typically comes from scanners, frame grabbers, and paint- and photo-
retouching programs. TIFF is not a printer language or page description language. The purpose of TIFF 
is to describe and store raster image data. A primary goal of TIFF is to provide a rich environment within 
which applications can exchange image data. This richness is required to take advantage of the varying 
capabilities of scanners and other imaging devices. Though TIFF is a rich format, it can easily be used 
for simple scanners and applications as well because the number of required fields is small. TIFF will 
be enhanced on a continuing basis as new imaging needs arise. A high priority has been given to struc-
turing TIFF so that future enhancements can be added without causing unnecessary hardship to devel-
opers. 

– TIFF is capable of describing bi-level, grayscale, palette-color, and full-color image data in several 
color spaces. 

– TIFF includes a number of compression schemes that allow developers to choose the best space 
or time tradeoff for their applications. 

– TIFF is not tied to specific scanners, printers, or computer display hardware. 

– TIFF is portable. It does not favor particular operating systems, file systems, compilers, or process-
ors. 

– TIFF is designed to be extensible; to evolve gracefully as new needs arise. 

– TIFF allows the inclusion of an unlimited amount of private or special-purpose information. 

The TIFF specification is divided into two parts. Part 1 describes Baseline TIFF; the core features of 
TIFF; the essentials that all mainstream TIFF readers should support. Part 2 extends Baseline TIFF; 
TIFF Extensions are TIFF features that may not be supported by all TIFF readers. TIFF creators who 
use these features will have to work closely with TIFF readers in their part of the industry to ensure 
successful interchange. The features described in part 2 were either contained in earlier versions of the 
specification, or have been approved by the TIFF Advisory Committee. 

2. AWARE SYSTEMS 

 https://www.awaresystems.be/ 

https://www.adobe.io/open/standards/TIFF.html
https://www.awaresystems.be/
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Aware Systems är ett IT-företag som drivs av Joris Van Damme. På företagets webbplats finns doku-
mentation för att tolka och implementera Tiff, bland annat ett arkiv av e-postkorrespondensen för LibTiff, 
och dokumentation av private taggar. 

3. EASYINNOVA 

3.1. DPFManager 

 http://dpfmanager.org/ 

 https://github.com/EasyinnovaSL/DPFManager 

 http://www.preforma-project.eu/dpf-manager.html 

 TIFF 

 TIFF/EP 

 TIFF/IT 

DPF Manager (eng. Digital Preservation Formats Manager) var ett av programmen som togs fram 
inom Preforma för att kontrollera att en framställd instans av Tiff överensstämmer med specifikation-
en för Tiff. Förutom programmet finns även träningsdata,273 testdata,274 och dokumentation om hur 
de framställts. Det vill säga, om hur tränings- och testdata kan återskapas.275 

Programmet har en (eng.) TIFF-Implementation-Checker276 som utför materiell och formella kontroll-
er av 

‒ TIFF (baseline core 6.0) 

‒ TIFF (extended 6.0) 

‒ TIFF/EP 

‒ TIFF/IT (profile checker) 

‒ TIFF/IT (ITP1 profile checker) 

‒ TIFF/IT (ITP2 profile checker) 

‒ TI/A (profile checker) 

Programmet har även en (eng.) TIFF-Policy-Checker277 för att formulera policy kontroller. 

4. IETF 

RFC 3302 Tag Image File Format (TIFF) - image/tiff MIME Sub-type Registration 

RFC 3302 describes the registration of the MIME sub-type image/tiff. This document refines an earlier 
sub-type registration in RFC 1528. 

                                                
273  https://github.com/preforma/ec_image_training (20210415) 
274  https://github.com/preforma/ec_image_testing (20210415) 
275  https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/tiff (20210414) 
276  https://github.com/EasyinnovaSL/TIFF-Implementation-Checker (20210501) 
277  https://github.com/EasyinnovaSL/TIFF-Policy-Checker (20210501) 

http://dpfmanager.org/
https://github.com/EasyinnovaSL/DPFManager
http://www.preforma-project.eu/dpf-manager.html
https://github.com/preforma/ec_image_training
https://github.com/preforma/ec_image_testing
https://github.com/preforma/groundtruth/tree/master/tiff
https://github.com/EasyinnovaSL/TIFF-Implementation-Checker
https://github.com/EasyinnovaSL/TIFF-Policy-Checker
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5. SILICON GRAPHICS 

 http://www.libtiff.org/ 

Programbiblioteket LibTiff togs fram av Sam Leffler under sin arbetstid hos Silicon Graphics. Båda 
är angivna som upphovsättspersonerna till LibTiff. 

TIFF PYRAMID 

Andra påträffade termer förutom ”Tiff pyramid” är pyramidkodad Tiff, kaklade pyramidiska Tiff (eng. 
Tiled Pyramidal TIFF), kaklade multi-bildupplösnings-Tiff (eng. Tiled Multi-Resolution TIFF). Samt-
liga termer verkar hänvisa till en teknisk metod som lagrar flera nivåer av en bild. Varje nivå återger 
en version av bilden med en högre bildupplösning. Metoden möjliggör att användaren kan se en bild 
och sedan stegvis för varje nivå gå närmare ner i delar av bilden (eng. zoom). 

Ett antal program har stöd för den tekniska metoden. Till exempel, Adobe Photoshop,278 IIPImage,279 
ImageMagick.280 En specifikation för metoden har inte påträffats. Det verkar som att åtminstone 
Photoshop har implementerat metoden genom särskilda taggar som infördes i ett utkast från Adobe 
TIFF Tech Note 1: TIFF Trees.281 

1. ADOBE 

Adobe (September 14, 1995) PageMaker 6.0 TIFF Technical Notes (draft): TIFF Tech Note 1: TIFF 
Trees 

TIFF has always supported what amounts to a singly linked list of IFD in a single TIFF file, via the next 
IFD pointer, though most applications currently ignore any IFD beyond the first one. Probably the best 
use for a linked list of IFD is when you want to store multiple different but related images in the same file. 
For example, a ”burst” of images from a camera. But suppose we want to define low-res “thumbnails” 
for each of the images in a burst of images. Where should we put those? 

If we had the concept of a tree within a TIFF file, we would have a natural way to associate a main or 
“parent” image with a subordinate or “child” image such as a thumbnail. One way to create a tree struc-
ture within a TIFF file is to define a new tag, which we will call SubIFDs. The value of the tag points to one 
or more “child” IFD structures. Use the NextIFD pointer if your application requires that multiple non-iden-
tical images be stored in the same TIFF file. For example, a burst of images from a camera, or a multi-
page fax transmission. Use the SubIFD tag for pointing to ancillary images: images that modify or add 
information to or otherwise “help” the Parent image. The typical examples are thumbnails and other 
subsampled versions. 

                                                
278  (eng.) ”… Photoshop can also save notes, transparency, and multiresolution pyramid data in TIFF format.”. 
 Adobe Photoshop User Guide (inget datum) Saving and exporting, File formats, Choosing a file format. 
 https://helpx.adobe.com/photoshop/using/file-formats.html (20210416) 
279  https://iipimage.sourceforge.io/ (20210416) 
280  https://imagemagick.org/ (20210416) 
281  Se e-post svar från Joris Van Damme, 2004.12.11 17:41 "Re: [Tiff] TIFF Pyramid", by Joris. 
 https://www.asmail.be/msg0055058889.html (20210416) 

http://www.libtiff.org/
https://helpx.adobe.com/photoshop/using/file-formats.html
https://iipimage.sourceforge.io/
https://imagemagick.org/
https://www.asmail.be/msg0055058889.html
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TIFF/EP 

 DNG 

 ISO 12234-1 Electronic still-picture imaging — Removable memory — Part 1: Basic removable-memory model (Patentanspråk har 
registrerats hos Iso.) 

 Exif 

 Lossless JPEG 

 TIFF 

1. ISO 

ISO 12234-2:2001 Electronic still-picture imaging – Removable memory – Part 2: TIFF/EP image data 
format 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 12234-2 specifies TIFF/EP (Tag Image File Format/Electronic Photography). It is defined to be as 
compatible as possible with existing desktop software packages, to enable them to operate with images 
from electronic still-picture cameras. TIFF Revision 6.0 (Baseline) is used as the basis for achieving this 
interoperability with the large installed base of imaging software. Sections of ISO 12234-2 have been 
copied directly from the TIFF 6.0 specification dated June 3, 1992. Wherever possible, TIFF/EP uses 
tags already defined in TIFF 6.0 and provides guidelines for the use of these tags as well as the allowed 
field values. 

New tags are defined to encode image data features that are not included in TIFF 6.0. These new tags 
conform to the practices specified in TIFF 6.0. ISO 12234-2 also describes how related images, such 
as both “parent” high resolution and “thumbnail” low resolution images of the same subject, or temporal 
sequence “bursts” of the same scene, can be stored in a single TIFF/EP file. New tags have been 
chosen to be as compatible as possible with the Exif tags version 2.1, June 1998. 

TIFF/EP tag definitions do not allow default values. All values shall be explicitly stated in order to improve 
interoperability with future versions of TIFF/EP. Images may be stored in uncompressed form or using 
JPEG baseline (DCT based) compression. In the latter case, an uncompressed baseline-TIFF-readable 
reduced resolution “thumbnail” image should also be stored in the 0th IFD to allow the images to be 
identified using a baseline TIFF 6.0 reader. TIFF/EP uses the TIFF/JPEG specification in “DRAFT TIFF 
Technical Note No. 2”. This method differs from the JPEG method described in the TIFF 6.0 specificati-
on. In the method used within TIFF/EP, each image segment, tile or strip, contains a complete JPEG 
data stream that is valid according to the ISO JPEG standard (ISO/IEC 10918-1). TIFF/EP requires that 
readers only support the DCT based lossy JPEG process. 

Currently, ISO 12234-2 does not define how to embed audio information within a TIFF/EP image file. 
Audio can be stored in a separate file on the same removable media, if desired, or stored within a TIFF/
EP file using a private TIFF tag obtained from Adobe Corp. This does not preclude a future release of 
TIFF/EP from implementing embedded audio as part of the TIFF/EP file. 

TIFF/EP image files should be stored in a READ-ONLY fashion using the appropriate file system mecha-
nism. This will prevent accidental loss of important TIFF/EP tag-value information if the image is edited 
by a non-TIFF/EP compliant application. TIFF editors generally remove unknown tags when saving or 
updating an image file to maintain the integrity of the TIFF file, since the unknown tags might not apply 
to the edited image. By creating TIFF/EP image files READ-ONLY, accidental loss of important informa-
tion is prevented. TIFF/EP editors, on the other hand, shall warn the user, whenever editing a newer 
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version TIFF/EP file with an older version TIFF/EP editor, that proceeding may result in the loss of 
information. The mandatory TIFF/EPStandardID tag-tag field specifies the TIFF/EP version used in creating 
a TIFF/EP image file. 

TIFF-F 

 ITU-T Recommendation T.37 (06/98) Procedures for the transfer of facsimile data via store-and-forward on the Internet 

 TIFF 

1. IETF 

RFC 2306 Tag Image File Format (TIFF) – F Profile for Facsimile 

RFC 2306 references TIFF to define TIFF-F (TIFF for facsimile) as a file format that may be used for 
the storage and interchange of facsimile images. The TIFF-F encoding has been folklore with no stan-
dard reference definition before RFC 2306. 

TIFF-FX 

 TIFF 

1. IETF 

RFC 3949 File Format for Internet Fax 

RFC 3949 is a revised version of RFC 2301. The revisions, summarized in the list attached as Annex 
B, are based on discussions and suggestions for improvements that have been made since RFC 2301 
was issued in March 1998, and on the results of independent implementations and interoperability test-
ing. This RFC 2301 revision describes TIFF representation of image data specified by ITU-T for black-
and-white and color facsimile. This file format specification is commonly known as TIFF-FX (TIFF for 
Fax eXtended). It formally defines minimal, extended, and lossless JBIG (Joint Bi-level Image experts 
Group) Profiles (S, F, J) for black-and-white fax and base JPEG, lossless JBIG, and Mixed Raster 
Content Profiles (C, L, M) for color and grayscale fax. These profiles correspond to the content of the 
applicable ITU-T Recommendations. 

TIFF/IT 

 TIFF 

1. ISO 

ISO 12639:2004 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Tag image file format for 
image technology (TIFF/IT) 

ISO 12639 specifies a media-independent means for prepress electronic data exchange using TIFF. It 
defines image file formats for encoding colour continuous-tone picture images, colour line-art images, 
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high-resolution continuous-tone images, monochrome continuous-tone picture images, binary picture 
images, binary line-art images, screened data, and images of composite final pages. 

TLS 

 StartTLS, Opportunistic TLS 

 ISO/IEC 20648 (TLS specification for storage systems) 

1. IETF 

RFC 6066 Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions 

RFC 6066 provides specifications for existing TLS extensions. It is a companion document for RFC 
5246 (TLS 1.2). The extensions specified are server_name, max_fragment_length, client_certificate_url, 
trusted_ca_keys, truncated_hmac, status_request. 

RFC 5705 Keying Material Exporters for Transport Layer Security (TLS) 

A number of protocols wish to leverage TLS to perform key establishment but then use some of the 
keying material for their own purposes. RFC 5705 describes a general mechanism for allowing that. 

RFC 8446 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 

RFC 8446 specifies version 1.3 of the TLS protocol. TLS allows client and server applications to comm-
unicate over the Internet in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, and message 
forgery. 

RFC 8446 updates RFCs 5705 and 6066, and obsoletes RFCs 5077, 5246, 6961. It also specifies new 
requirements for TLS 1.2 implementations. 

RFC 8447 IANA Registry Updates for TLS and DTLS 

RFC 8447 describes a number of changes to TLS and DTLS IANA registries that range from adding 
notes to the registry all the way to changing the registration policy. These changes were mostly motivat-
ed by WG review of the TLS- and DTLS-related registries undertaken as part of the TLS 1.3 development 
process. 

RFC 8447 updates the following RFCs: 3749, 5077, 4680, 5246, 5705, 5878, 6520, 7301. 

RFC 8448 Example Handshake Traces for TLS 1.3 

RFC 8448 includes examples of TLS 1.3 handshakes. Private keys and inputs are provided so that 
these handshakes might be reproduced. Intermediate values, including secrets, traffic keys, and IVs, 
are shown so that implementations might be checked incrementally against these values. 

RFC 8449 Record Size Limit Extension for TLS 

RFC 8449 defines an extension to TLS that allows endpoints to negotiate the maximum size of protected 
records that each will send the other. It replaces the maximum fragment length extension defined in 
RFC 6066. 
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RFC 8996 Deprecating TLS 1.0 and TLS 1.1 

 Uppdaterar bland annat Atom 

RFC 8996 formally deprecates TLS (Transport Layer Security) versions 1.0 (RFC 2246) and 1.1 (RFC 
4346).  Accordingly, those documents have been moved to Historic status. These versions lack support 
for current and recommended cryptographic algorithms and mechanisms, and various government and 
industry profiles of applications using TLS now mandate avoiding these old TLS versions. TLS version 
1.2 became the recommended version for IETF protocols in 2008, subsequently being obsoleted by TLS 
version 1.3 in 2018, providing sufficient time to transition away from older versions. Removing support 
for older versions from implementations reduces the attack surface, reduces opportunity for misconfigur-
ation, and streamlines library and product maintenance. 

RFC 8996 also deprecates DTLS (Datagram TLS) version 1.0 (RFC 4347) but not DTLS version 1.2, 
and there is no DTLS version 1.1. It updates many RFCs that normatively refer to TLS version 1.0 or 
TLS version 1.1, as described herein. It also updates the best practices for TLS usage in RFC 7525; 
hence, it is part of BCP 195. 

TMCL 

 https://www.isotopicmaps.org/tmcl/ 

 Topic Maps 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19756:2011 Information technology — Topic Maps — Constraint Language (TMCL) 

ISO/IEC 19756 specifies a TMCL (Topic Maps Constraint Language), allowing definitions of Topic Maps 
schemas to be written in a precise and machine-readable form. This makes it possible to validate a topic 
map against a TMCL schema to see if it conforms to the constraints in the schema, and also enables 
other uses, such as schema-driven editors and object mappings. 

TMCL is defined as a Topic Maps vocabulary consisting of a number of topic, association, occurrence, 
and role types, identified by PSIs (Published Subject Identifier), and defined using English prose. It 
defines the concept of validation, by which a given topic map is valid according to a schema if it conforms 
to all the constraints in that schema and a number of global validation rules which apply to all topic maps 
independent of schema. 

TMCL does not have any syntax of its own, since it is defined simply as a Topic Maps vocabulary. 
However, a number of CTM (Compact Syntax) templates are defined in ISO/IEC 19756 in order to 
facilitate authoring of TMCL schemas using CTM. 

TMF 

1. ISO 

ISO 16642:2017 Computer applications in terminology — Terminological markup framework 

https://www.isotopicmaps.org/tmcl/
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ISO 16642 specifies a framework for representing data recorded in TDCs (Terminological Data Collecti-
on). This framework includes a metamodel and methods for describing specific TMLs (Terminological 
Markup Language) expressed in XML. The mechanisms for implementing constraints in a TML are defi-
ned, but not the specific constraints for individual TMLs. ISO 16642 is designed to support the develop-
ment and use of computer applications for terminological data and the exchange of such data between 
different applications. It also defines the conditions that allow the data expressed in one TML to be 
mapped onto another TML. 

TOML 

 https://toml.io/ 

1. TOM PRESTON-WERNER 

TOML v1.0.0 

TOML (Tom's Obvious, Minimal Language) aims to be a minimal configuration file format that's easy to 
read due to obvious semantics. TOML is designed to map unambiguously to a hash table. TOML should 
be easy to parse into data structures in a wide variety of languages. 

TOPIC MAPS 

 https://www.isotopicmaps.org/tmcl/ 

 TMCL 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 13250-2:2006 Information technology — Topic Maps — Part 2: Data model 

ISO/IEC 13250-2 specifies the Topic Maps data model. It defines the abstract structure and interpreta-
tion of topic maps, the rules for merging topic maps and a set of fundamental subject identifiers. The 
purpose of the data model is to define the interpretation of the Topic Maps interchange syntax, and to 
serve as a foundation for the definition of supporting standards, for example, canonicalization, querying, 
constraints. 

ISO/IEC 13250-3:2013 Information technology — Topic Maps — Part 3: XML syntax 

ISO/IEC 13250-3 defines XTM (XML Topic Maps); an XML-based interchange syntax for Topic Maps, 
which can be used to interchange instances of the data model defined in ISO/IEC 13250-2. It also defi-
nes a mapping from the interchange syntax to the data model. The syntax is defined with a RELAX-NG 
schema, and more precision is provided through the mapping to the data model, which effectively also 
defines the interpretation of the syntax. 

ISO/IEC 13250-4:2009 Information technology — Topic Maps — Part 4: Canonicalization 

ISO/IEC 13250-4 defines a format known as CXTM (Canonical XML Topic Maps). The format is an XML 
format, and has the property that it guarantees that two equivalent Topic Maps Data Model instances 
(ISO/IEC 13250-2) will always produce byte-by-byte identical serializations, and that non-equivalent 

https://toml.io/
https://www.isotopicmaps.org/tmcl/
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instances will always produce different serializations. CXTM thus enables direct comparison of two topic 
maps to determine equality by comparison of their canonical serializations. The purpose of CXTM is to 
allow the creation of test suites for various Topic Maps-related technologies that are easily portable 
between different Topic Maps implementations, so long as these support CXTM. CXTM is not intended 
to be used for the interchange of topic maps, although this is possible. The standard format for inte-
rchange of topic maps is XTM (ISO/IEC 13250-3). ISO/IEC 13250-4 specifies how CXTM files are pro-
duced from topic maps by means of a transformation from the Topic Maps Data Model (ISO/IEC 13250-
2) to the XML Infoset. 

ISO/IEC 13250-5:2015 Information technology — Topic Maps — Part 5: Reference model 

ISO/IEC 13250-5 specifies a formal model for subject maps, minimal access functionality and informa-
tion retrieval from subject maps and a constraint framework governing the interpretation of subject maps. 
It does not cover particular formalisms to constrain subject maps. 

ISO/IEC 13250-6:2010 Information technology — Topic Maps — Part 6: Compact syntax 

ISO/IEC 13250-6 defines a text-based notation for representing instances of the data model defined in 
ISO/IEC 13250-2; CTM (Compact Syntax). It also defines a mapping from this notation to the data 
model. The syntax is defined through the grammar EBNF (Extended Backus-Naur Form). 

TPEG1 

 https://tisa.org/ 

 https://tech.ebu.ch/tpeg 

1. ISO 

ISO/TS 18234-1:2013 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 1: Introduction, numbering 
and versions (TPEG1-INV) 

ISO/TS 18234-1 provides an introduction and index to the complete set of TPEG Generation 1 toolkit 
components and applications. It allows the indexing of new applications as they are added to the TPEG 
applications family, by defining their AID (Application Identification). 

ISO/TS 18234-2:2013 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 2: Syntax, semantics and 
framing structure (TPEG1-SSF) 

ISO/TS 18234-2 establishes the method of referencing used within a TPEG data-stream to allow a ser-
vice provider to signal availability of the same service on another bearer channel or similar service data 
from another service. 

ISO/TS 18234-3:2013 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 3: Service and network 
information (TPEG1-SNI) 

ISO/TS 18234-3 establishes the method of delivering service and network information within a TPEG 
service. The TPEG-SNI application is designed to allow the efficient and language independent delivery 

https://tisa.org/
https://tech.ebu.ch/tpeg
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of information about the availability of the same service on another bearer channel or similar service 
data from another service provider, directly from service provider to end-users. 

ISO/TS 18234-4:2006 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI via Transport Protocol Expert Group 
(TPEG) data-streams — Part 4: Road Traffic Message (RTM) application 

ISO/TS 18234-4 establishes the method of delivering RTMs within a TPEG service. The TPEG-RTM 
application is designed to allow the efficient and language independent delivery of road information 
directly from service provider to end-users. The information provided relates to event and some status 
information on the road network and on associated infrastructure affecting a road journey. For example, 
limited information about abnormal operation of links in the network may be included, such as ferries, 
lifting-bridges. 

ISO/TS 18234-5:2006 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI via Transport Protocol Expert Group 
(TPEG) data-streams — Part 5: Public Transport Information (PTI) application 

ISO/TS 18234-5 describes the application of PTI (Public Transport Information), which is intended to 
cover all modes of public and collective transport as well as inter-urban and intra-urban travel. The 
application is designed to allow the efficient and language independent delivery of public transport 
information directly from service provider to end-users. 

ISO/TS 18234-6:2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group 
(TPEG) data-streams — Part 6: Location referencing applications 

ISO/TS 18234-6 establishes the method of location referencing used by TPEG applications such as 
TPEG-RTM or TPEG-PTI. TPEG applications are specified to contain all the information required by a 
client TPEG-decoder to present all the information intended for the end-user when it was originated by 
the service provider, that is, both location referencing and event information. 

ISO/TS 18234-7:2013 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 7: Parking information 
(TPEG1-PKI) 

ISO/TS 18234-7 specifies the TPEG-PKI application which is designed to deliver parking information to 
a variety of receivers using a number of different channels, foremost digital broadcasting and internet 
technologies. Parking information may be presented to the user in many different ways including textu-
ally, voiced and graphically using standard formats. 

ISO/TS 18234-8:2012 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 8: Congestion and Travel 
Time application (TPEG1-CTT) 

ISO/TS 18234-8 establishes a method for delivering CTT Messages within a TPEG service. 

ISO/TS 18234-9:2013 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 9: Traffic event compact 
(TPEG1-TEC) 

ISO/TS 18234-9 defines the TPEG application TEC. It has been specifically designed to support infor-
mation about traffic events, for example, road works, traffic jams. A specific form of traffic event are local 
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hazard warnings, which as safety-related messages, are sent with high priority to assist a driver in en-
countering dangerous situations, for example, black-ice, accident behind curves, obstacles on road un-
expectedly. 

ISO/TS 18234-10:2013 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 10: Conditional access 
information (TPEG1-CAI) 

ISO 18234-10 contains the definition of the TPEG-CAI application. It enables dedicated conditional acc-
ess data, such as management messages to be delivered to recipient client devices, for example, Cont-
rol Words and Entitlement Control Messages. This TPEG application is designed for a service provider 
to establish setup, to prolongation or revocation of services to a specific client device, to using a limited 
capacity unidirectional broadcast channel and without recourse to service-client handshaking. It defines 

– the logical channel, for the transmission of the additional CAI, and 

– how the CAI is linked and synchronized to the scrambled content. 

ISO/TS 18234-11:2013 Intelligent transport systems — Traffic and Travel Information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format — Part 11: Location 
Referencing Container (TPEG1-LRC) 

ISO/TS 18234-11 establishes the method of signaling the specific location referencing used by all 
TPEG1 applications that require detailed location information to be delivered to client devices such as 
TPEG1-RTM, TPEG1-PTI, TPEG1-TEC or TPEG1-PKI. The TPEG1-Location Referencing Container 
(TPEG1-LRC) is described as well as how it is used to signal which specific location referencing method 
is in use for a particular TPEG Message. It is able to handle Location Referencing methods that are 
external to the ISO 18234 series and the internal TPEG1-LOC (TPEG1-Location) referencing method 
(ISO 18234-6). 

TPEG2 

 https://tisa.org/ 

 https://tech.ebu.ch/tpeg2 

1. ISO 

ISO/TS 21219-1:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 1: Introduction, numbering and versions 
(TPEG2-INV) 

ISO/TS 21219-1 defines an index to the complete set of TPEG Generation 2 toolkit components and 
applications. New applications are enumerated with an AID (Application Identification) as they are added 
to the TPEG applications family. 

ISO/TS 21219-1 is intended to be updated when such developments occur, to indicate the latest status 
and the inter-working of the various TPEG specifications. It will be issued as a new editorial version 
every time a new issue of any other specification is issued. Preliminary AIDs are allocated and managed 
by TISA and are listed on the TISA homepage www.tisa.org. 

https://tisa.org/
https://tech.ebu.ch/tpeg2


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 949 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

ISO 21219-2:2019 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 2: UML modelling rules (TPEG2-UMR) 

ISO 21219-2 specifies rules for the creation and extending of TPEG application UML models. The rules 
are intended to ensure that TPEG application UML models can be interpreted unambiguously for conver-
sion to physical format representations. TPEG application UML models that are defined according to 
these rules can be used for automatic generation of TPEG standards and for automatic generation of 
TPEG application physical format descriptions. ISO 21219-2 also specifies the preferred structure of 
TPEG application specifications. The TPEG abstract data types and the set of TPEG tables of common 
use are specified in the annexes. 

ISO 21219-3:2019 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-
UBCR) 

ISO 21219-3 specifies the rules for converting UML models of TPEG application to the TPEG binary 
format. It contains the binary format definition of the abstract data types defined in ISO 21219-2. Rules 
for converting compound data types are also defined. 

TPEG applications are modelled in UML to provide an application description that is independent of a 
physical format representation. By separating semantics from application description, applications can 
easily be developed at a functional level. Different physical format representations can be generated 
following a well-defined set of rules on how to convert UML classes to different physical formats. 

ISO 21219-4:2019 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 4: UML to XML conversion rules 

ISO 21219-4 specifies the rules for converting TPEG application UML models to the tpegML format 
description. It contains the XML format definition of the abstract data types defined in ISO 21219-2. 
Rules for converting compound data types are also defined. 

ISO 21219-5:2019 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 5: Service framework (TPEG2-SFW) 

ISO 21219-5 establishes a method of conveying data for a wide range of applications that require the 
efficient transmission of point to multi-point data over potentially unreliable broadcast channels. It is also 
suitable for point-to-point and multicast applications and may easily be encapsulated in Internet Protocol. 

It describes the basic capabilities of TPEG2 (second generation TPEG) for providing a multiplex of 
TPEG Services and applications. Together with the definitions of the general TPEG UML modelling rules 
and the particular physical TPEG representations for TPEG-binary streams and tpegML files defined by 
TISA (Traveler Information Services Association), it replaces the former documents TPEG-INV and 
TPEG-SSF. 

ISO 21219-6:2019 Intelligent transport systems — Traffic and travel information(TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 6: Message management container (TPEG2-
MMC) 

ISO 21219-6 adds a basic toolkit definition to the ISO 21219 series specifying the MMC (Message Man-
agement Container) which is used by all TPEG applications to provide information about the handling 
of messages on the TPEG client side. The MMC holds administrative information allowing a decoder to 
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handle the message appropriately. This information is not aimed at the end user. The MMC is a toolkit 
and not a stand-alone application but is included by TPEG applications. 

ISO/TS 21219-7:2017 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 7: Location referencing container (TPEG2-LRC) 

ISO/TS 21219-7 establishes the method of signaling the specific location referencing used by all TPEG2 
applications that require detailed location information to be delivered to client devices such as TPEG2-
TEC (Traffic Event Compact). TPEG2-LRC is described and shows how it is used to signal which specific 
location referencing method is in use for a particular TPEG message. It is able to handle location referen-
cing methods that are external to the present ISO series and the internal location referencing methods 
defined as parts of this series. 

ISO/TS 21219-9:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 9: Service and network information (TPEG2-
SNI) 

ISO/TS 21219-9 establishes the method of delivering service and network information within a TPEG 
service. The TPEG-SNI application is designed to allow the efficient and language independent delivery 
of information about the availability of the same service on another bearer channel or similar service 
data from another service provider, directly from service provider to end-users. 

NOTE A number of tables of information are described, which provide comprehensive options, for exam-
ple, describing services, their timing, content, geographical coverage. In all TPEG streams, it is manda-
tory to deliver to so-called GST. Additionally, it is possible to signal linkage of content between different 
bearers and services. 

ISO/TS 21219-10:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 10: Conditional access information 
(TPEG2-CAI) 

ISO/TS 21219-10 defines the TPEG-CAI application. It allows to protect the content of a TPEG service 
from unauthorized access. In order to setup, prolong or revoke a subscription on a given client device, 
it further supports the management of subscriber information on the client devices, for example, Control 
Words and ECM. The application defines 

– the logical channel, for the transmission of the additional CAI, and 

– how the CAI is linked and synchronized to the scrambled content. 

ISO/TS 21219-10 is related to conditional access applied on service component level. It is open for an 
integration of different conditional access systems. 

NOTE The basic concept behind the CAI application is to transport CAI in separate TPEG service com-
ponents of a dedicated application type and to define an SNI (Service and Network Information) table 
that contains the link between scrambled content and related CAI. 

ISO/TS 21219-14:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 14: Parking information application 
(TPEG2-PKI) 
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ISO/TS 21219-14 specifies the TPEG-PKI which has been designed to deliver parking information to a 
variety of receivers using a number of different channels, foremost of course are digital broadcasting 
and Internet technologies. Parking information may be presented to the user in many different ways, 
including text, voice, or graphics. 

Today, traffic congestion has become a serious problem in urban areas. Some traffic congestion is 
attributed to drivers searching for parking spaces. Therefore, timely provision of parking information 
could help ease traffic congestion. Furthermore, parking information would be valuable for the visitor, 
particularly when it could be used to signal where a temporary parking facility is established for a special 
occasion. 

ISO/TS 21219-15:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 15: Traffic event compact (TPEG2-
TEC) 

ISO/TS 21219-15 specifies TEC; a TPEG application that has been specifically designed to support 
information about traffic events, for example, road works, traffic jams. A specific form of traffic events 
are local hazard warnings which, being safety-related messages, are sent with high priority to warn a 
driver that may encounter dangerous situations unexpectedly, for example, black-ice, accident beyond 
curves, obstacles on road. Generally, the TEC application is designed to allow receivers to 

– ensure travel safety for the driver, 

– enable the calculation of alternative routes, 

– avoid delays, such as traffic jams, 

– warn the driver of obstructions on route, and 

– provide the driver with information on infrastructural problems, for example, closed petrol stations, 
non-functioning emergency telephones. 

ISO/TS 21219-16:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol exports group, generation 2 (TPEG2) — Part 16: Fuel price information and availability 
(TPEG2-FPI) 

ISO/TS 21219-16 specifies FPI; a TPEG application that has been specifically designed to support infor-
mation of fuel stations, their location, fuel types offered and fuel pricing and availability information. 

ISO 21219-18:2019 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 18: Traffic flow and prediction application 
(TPEG2-TFP) 

ISO 21219-18 specifies TFP; a TPEG application that has been specifically designed to provide informa-
tion to a variety of receivers using different channels, including in the first instance digital broadcasting 
and Internet technologies. TFP messages are intended for in-car applications and can also be presented 
directly to the user by textual, voice and graphical output devices. 

TFP is status oriented, that is, the transmitted information continuously updates the receiver's know-
ledge for a dedicated road network. In particular, the traffic states are delivered any time and for all road 
sections of the network, even when there are no abnormal traffic situations. Generally, the requirements 
which TFP attempts to fulfill is to 
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– provide dynamic navigation systems with up-to-date traffic state information, 

– ensure travel safety for the driver, 

– enable the calculation of alternative routes, 

– avoid delays, such as traffic jams, 

– lower traffic load on over-saturated parts of the network, 

– keep the driver informed about current and upcoming traffic, 

– compact and efficient coding of the traffic information. 

ISO/TS 21219-19:2016 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 19: Weather information (TPEG2-
WEA) 

ISO/TS 21219-19 defines the TPEG2-WEA application for reporting weather information for travelers. It 
provides general weather-related information to all travelers and is not limited to a specific mode of 
transportation. This application does not provide specific weather-related safety warnings to drivers; 
these are provided as Safety Related Messages in the application TEC (Traffic Event Compact). The 
WEA application provides weather-related forecasts and status information over multiple time periods 
and for multiple, possibly linked, geographical areas. 

NOTE The presentation of the information is dependent on the specific HMI (Human Machine Interface) 
of the receiving device. Therefore, ISO/TS 21219-19 does not define any prerequisites for the HMI of 
the device. 

ISO/TS 21219-21:2018 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 21: Geographic location referencing (TPEG-
GLR) 

ISO/TS 21219-21 defines the GLR type and a method of using GLR that can be used by relevant TPEG 
applications. It is used for defining geographic location references; points, polylines, and geographical 
areas. The GLR method is intended to be one of the methods that can be transported inside a TPEG-
LRC (Location Referencing Container) for those TPEG applications providing information for primarily 
geographical locations, for example, weather. 

The GLR specification is kept basic and compact on purpose, such that it can also be employed advanta-
geously in non-navigation devices for simple TPEG services, for example, weather information, safety 
alerts. As such, the GLR location referencing method is intended to be complementary to map-related 
location referencing methods, where the focus rather is on the referencing of man-made artefacts such 
as roads and highways. The scope of GLR is limited to geographic locations on the Earth's surface for 
the above-mentioned rationale. 

ISO/TS 21219-22:2017 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 22: OpenLR location referencing 
(TPEG2-OLR) 
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ISO/TS 21219-22 specifies the logical data format of OpenLR location references, general requirements 
of the method, and defines the structure of the TPEG toolkit for OLR (OpenLR Location Referencing). 
The toolkit is intended to be used in the TPEG-LRC (Location Referencing Container). 

OpenLR has been designed for the use case of transferring traffic information from a center to in-vehicle 
systems, built-in or used as an add-on, for example, PND, smart phone. The information transferred can 
consist of the current traffic situation at a certain location, a traffic forecast or special alerts. The corres-
ponding locations are roads, a list of connected roads, points of interest, or areas. In order to transmit 
location information from a sending to a receiving side, the OpenLR method defines rules for generating 
map-independent location references, that is, the actual location references are generated dynamically 
not requiring use of pre-defined location references. 

ISO/TS 21219-23:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 23: Roads and multimodal routes (TPEG2-RMR) 

ISO/TS 21219-23 describes new mobility services like car sharing, car rental or park and ride as well as 
the integration of different transport modes by multimodal or off-board navigation are gaining increasing 
importance. Furthermore, the cooperative management of the transport infrastructure requires the provi-
sion of precise information and guidance on dedicated routes from a central knowledge base to a travel-
er's mobile device. Such use cases are addressed by the TPEG application defined in ISO/TS 21219-
23. 

RMR (Road and Multimodal Routes) application enables the service provision for road routes as well as 
multimodal routes including more than one transport mode and parking. For example, an optimal multi-
modal route may include a drive by car to a train station with parking facility, a train connection to a 
station nearby the destination and a local public transport ride from the train station to the traveler's 
destination. The standardized delivery, via TPEG technology, of routing information has some potential 
benefits for the users of an RMR TPEG service, for instance: 

– Enabling of specialized routing services like scenic routing or Eco routing. 

– The best use of the overall transport network, i.e. not only the road network. 

– Cost and time savings to traveler. 

– Harmonization of in-car navigation and traffic management, for example, routing advices by variable 
message signs. 

– Personalized service provisioning, that is, information services considering the specific characteris-
tics of a user. 

Some of the above use cases, in particular personalized service, may require a P2P (Peer-to-Peer) 
communication while others may apply a broadcast communication approach, for example, city routing. 

ISO/TS 21219-24:2017 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 24: Light encryption (TPEG2-LTE) 

ISO/TS 21219-24 defines the LTE mechanism for TPEG Service Data Frames. It has been specifically 
designed for use with B2B (Business to Business) models. It aims to provide a simple to use, yet effec-
tive Conditional Access mechanism for TPEG including encryption for use with both broadcast and, or 
point-to-point delivery. For both service providers and device manufacturers, a standardized conditional 
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access mechanism is beneficial to avoid a proliferation of proprietary methods with multiplied implemen-
tation effort and lead times. 

ISO/TS 21219-25:2017 Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via 
transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 25: Electromobility charging 
infrastructure (TPEG2-EMI) 

ISO/TS 21219-25 defines the TPEG application EMI. It has been specifically designed to support infor-
mation about charging infrastructure for electric vehicles, but not just cars, and the location of e-charging 
points and their suitability for the respective vehicle, for example, connector type, charging modality. As 
electric vehicles will occupy a "charging space" for a longer period of time, information on availability, 
waiting time and reservation options are highly relevant for a user of an electric vehicle to optimally plan 
his route, trip and are therefore also accounted for. The standardized delivery, through a TPEG techno-
logy, of information on charging infrastructures has the following benefits to an end user of this TPEG 
service: 

– Identifying suitable charging units for his vehicle, thus preventing unnecessary driving around to find 
a fitting unit, which also has environmental benefits. 

– Verifying the real-time availability of charging units. 

– Being able to plan ahead and reserve a spot in a charging park and thus optimize the planning of 
his trip. 

– Being able to select a financially attractive charging point in a charging park the operator of which 
has billing agreements with the user's electromobility provider. 

In addition to these end-user benefits, also electromobility providers and charging park operators benefit 
from a standardized TPEG format as it allows an easier harmonization of the electromobility charging 
infrastructure information with the data formats used for the exchange of information between manage-
ment systems of electromobility providers and charge park operators and according specifications, for 
example, Open Charge Alliance, eMI3 (eMobility ICT Interoperability Innovation). 

The TPEG application electromobility charging infrastructure, as add-on service component next to, for 
example traffic information, is laid out to support large numbers of charge parks with only modest band-
width requirements. 

ISO/TS 21219-26:2018 Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport 
protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 26: Vigilance location information (TPEG2-VLI) 

ISO/TS 21219-26 defines the application for VLI. Vigilance messages are intended for in-car applicati-
ons to inform drivers when they should pay extra attention to their driving behavior because of danger-
ous road stretches, traffic enforcement cameras or other hazardous locations, requiring increased driver 
vigilance. The warnings can be presented visually, audibly, or with the spoken voice, or as a combination 
of all three. The presentation of such messages to the drivers allows them to drive relaxed, in the know-
ledge that they will be warned when necessary. The situation where a vigilance message makes sense 
can be very different. For example, speed cameras are usually placed in areas where vigilance is requir-
ed; the information about those locations promote safe driving and also more safety for other road users 
and outside traffic participants. Another example for areas requiring high driver attention are roads close-
by a school. The information can be categorized in two ways: 

Fixed or mobile locations: 
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– Fixed locations refer to locations which are fixed of nature, such as the presence of known accident 
black-spots. 

– Mobile locations refer to locations which are transient in nature, such as the presence of a mobile 
speed camera. 

Spot locations or zones: 

– Spot locations refer to single points on a road network where the warning is located, with an indicati-
on of which direction of traffic is affected by the vigilance information. 

– Zones refer to stretches of road network which represent a continuous area of warning affecting 
only one traffic direction. 

The local regulations regarding the signaling of speed measurement systems, such as fixed speed cam-
eras, or mobile speed radar locations can vary depending on the country or region. The signaling of 
speed measurement systems is encouraged by local authorities in certain markets whereas it can be 
punishable by law in other markets. 

TPEG-XML 

1. ISO 

ISO/TS 24530-1:2006 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI via Transport Protocol Experts Group 
(TPEG) Extensible Markup Language (XML) — Part 1: Introduction, common data types and tpegML 

ISO/TS 24530-1 establishes the top-level "containers" for TPEG messages in XML and the common 
data types that are used by tpegML applications, for example, tpeg-ptiML. Inherently, tpegML is 
designed to "map" the TPEG binary (ISO/TS 18234 series), however, additional tags are provided to 
create a message and message set structure to facilitate internet file delivery. 

ISO/TS 24530-2:2006 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI via Transport Protocol Experts Group 
(TPEG) Extensible Markup Language (XML) — Part 2: tpeg-locML 

ISO/TS 24530-2 establishes the XML encoding of the method of Location Referencing used by TPEG 
applications. TPEG applications contain the information required by a client TPEG decoder, that is, both 
Location Referencing and event information, to present all the information intended for the end-user 
when it was originated by the service provider. Location Referencing requires a service provider to give 
an impression or image, to the human end-user, of where an event has taken place. This cannot be 
done easily because the human end-user may or may not be familiar with the location. tpeg-loc has the 
added challenge of attempting to be as language independent as possible. This is achieved by the use 
of tpeg-loc tables, which are essentially word-oriented data object dictionaries. 

ISO/TS 24530-3:2006 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI via Transport Protocol Experts Group 
(TPEG) Extensible Markup Language (XML) — Part 3: tpeg-rtmML 

ISO/TS 24530-3 establishes the XML encoding of the method of the Road Traffic Message application. 

ISO/TS 24530-4:2006 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI via Transport Protocol Experts Group 
(TPEG) Extensible Markup Language (XML) — Part 4: tpeg-ptiML 
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ISO/TS 24530-4 establishes the XML encoding of the method of the Public Transport Information appli-
cation. The Public Transport Information application is intended to cover all modes of public and 
collective transport as well as inter-urban and intra-urban travel. The application itself is designed to 
allow the efficient and language-independent transmission of public transport information either directly 
to an end-user, be it the public or another service provider, such as broadcasters, service operators or 
other information disseminating points, or to centers for onward transmission. 

ISO 24531:2013 Intelligent transport systems — System architecture, taxonomy and terminology — 
Using XML in ITS standards, data registries and data dictionaries 

ISO 24531 assists ITS (Intelligent Transport Systems) standards developers and users of ITS standards 
who wish to use XML, by providing a consistent definition of the rules and rule references for the use of 
XML within ITS systems. It defines consistent rules and rule references to provide a framework to be 
used when implementing XML-based applications in ITS, and particularly in specifying XML in ITS 
standards, ITS data registries and ITS data dictionaries. It also provides guidance and examples in 
respect of the use of XML in ITS, and the elaboration of XML within the ASN.1 data definitions required 
by ISO 14813-6 and ISO 14817. 
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I ett forskningsprojekt från InterPares togs en modell fram för ”giltig informationsbevarande” benämnd 
betrodd kedja eller (eng.) Truster Validity Information Preservation Solution: TrustChain. Avsikten med 
modellen är att möjliggöra för arkivinstitutioner eller andra med samma behov att undvika en periodisk 
om-signering eller tidsstämpling av alla arkiverade digitala signaturer. Modellen beskriver en metod som 
validerar en digital signatur vid mottagande, och om den är giltig skrivs den digitala signaturens hash-
värde tillsammans med metadata in i en blockkedja. Valideringen görs av alla eller en tillräcklig hög 
antal, i modellen en kvalificerad majoritet, betrodda noder. De betrodda noderna utgörs av institutioner 
som deltar i det distribuerade nätverket av betrodda institutioner. Hashvärdet skrivs in i blockkedjan om 
valideringen utfaller giltig för tillräckligt många betrodda institutioner. Projektgruppen föreställer sig att 
metoden förvaltas av en internationell allians av arkivinstitutioner. En översikt av modellen återfinns i 
Figur 13. 
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Den distribuerade källan, huvudboken eller liggaren (eng. ledger), kan vara publik eller endast tillgänglig 
till de betrodda noderna. Tillgången till källan kan avse både möjligheten att läsa den eller skriva till den. 
De betrodda noderna skulle kunna tillåta skrivning till källan mot en avgift. 

 

Figur 13 En skärmbildsfångst av figur 12 (eng. TrustChain concept) i rapporten. Bilden har justerats i ljus och 

skärpa. 

TSP 

 ANSI X9.95-2016 Trusted Time Stamp Management and Security 

1. IETF 

RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) 

RFC 3161 describes the format of a request sent to a TSA and of the response that is returned. It also 
establishes several security-relevant requirements for TSA operation, with regards to processing req-
uests to generate responses. 

RFC 5816 ESSCertIDv2 Update for RFC 3161 

RFC 5816 updates RFC 3161 with the use of ESSCertIDv2, as defined in RFC 5035, to specify the hash 
of a signer certificate when the hash is calculated with a function other than the SHA-1. 

TSV 

 FLV 

 CSV 

 DSV 
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 Tabular data 

1. IANA 

Paul Lindner, Definition of tab-separated-values (tsv) 

TSV is a popular method of data interchange among databases and spreadsheets and word processors 
with Mail-merge functions. It is the lowest common denominator in many cases between two different 
applications. A TSV file encodes a number of records that may contain multiple fields. Each record is 
represented as a single line.  Each field value is represented as text.  Fields in a record are separated 
from each other by a tab character. Note that fields that contain tabs are not allowable in this encoding. 
The first line of this encoding is special, it contains the name of each field, separated by tabs. Each 
record must have the same number of fields. 

TTML2 

1. W3C 

W3C Recommendation (08 November 2018) Timed Text Markup Language 2 (TTML2) 

W3C Recommendation TTML2 specifies the terms of a vocabulary and semantics of TTML2.It is a cont-
ent type that represents timed text media for the purpose of interchange among authoring systems. 
Timed text is textual information that is intrinsically or extrinsically associated with timing information. It 
is intended to be used for the purpose of transcoding or exchanging timed text information among legacy 
distribution content formats presently in use for subtitling and captioning functions. 

In addition to being used for interchange among legacy distribution content formats, TTML Content may 
be used directly as a distribution format. For example, providing a standard content format to reference 
from a <track> element in an HTML 5.2 document, or a <text> or <textstream> media element in a SMIL 
3.0 document. 

TURTLE 

 RDF 

1. W3C 

W3C Recommendation (25 February 2014) RDF 1.1 Turtle Terse RDF Triple Language 

W3C Recommendation (25 February 2014) Turtle defines a textual syntax for RDF that allows an RDF 
graph to be completely written in a compact and natural text form, with abbreviations for common usage 
patterns and datatypes. Turtle provides levels of compatibility with the N-Triples format as well as the 
triple pattern syntax of the SPARQL W3C Recommendation. 
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U3D 

1. ECMA 

ECMA-363 (4th edition, June 2007) Universal 3D file format 

ECMA-363 defines the syntax and semantics of U3D (Universal 3D) file format, an extensible format for 
downstream 3D CAD repurposing and visualization, useful for many mainstream business applications. 
Salient features of the U3D file format described in ECMA-363 include 

– execution architecture that facilitates optimal run-time modification of geometry, 

– continuous-level-of-detail, 

– domain-specific compression, 

– progressive data streaming and playback, 

– free-form surfaces, 

– keyframe and bones-based animation, and 

– extensibility of U3D format and run-time. 

The U3D file format specification does not address: 

– issues regarding rendering of 3D content. 

– issues regarding reliability of the transport layer or communications channel. It is assumed that reli-
ability issues will be addressed by a different protocol layer. 

– run-time extensibility of an implementation of the U3D architecture. 

UBL 

 http://ubl.xml.org 

 https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl 

 PEPPOL 

 Svefaktura 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19845:2015 Information technology — Universal business language version 2.1 (UBL v2.1) 

ISO/IEC 19845 specifies the OASIS UBL, which defines a generic XML interchange format for business 
documents that can be restricted or extended to meet the requirements of particular industries. Specific-
ally, it provides: 

http://ubl.xml.org/
https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl
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– A suite of structured business objects and their associated semantics expressed as reusable data 
components and common business documents. 

– A library of XML schemas for reusable data components such as Address, Item, and Payment, the 
common data elements of everyday business documents. 

– A set of XML schemas for common business documents such as Order, Despatch Advice, and Invoice 
that are constructed from the UBL library components and can be used in generic procurement and 
transportation contexts. 

2. OASIS 

Universal Business Language Version 2.1, OASIS Standard 04 November 2013 

 UBL 2.1 är ekvivalent med ISO/IEC 19845. 

Universal Business Language Version 2.3 OASIS Standard 15 June 2021 

 https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.3/UBL-2.3.html 

UBL (Universal Business Language) defines a generic XML interchange format for business documents 
that can be restricted or extended to meet the requirements of particular industries. Specifically, UBL 
provides the following: 

– A suite of structured business objects and their associated semantics expressed as reusable data 
components and common business documents. 

– A library of XML schemas for reusable data components such as “Address”, “Item”, and “Payment”; 
the common data elements of everyday business documents. 

– A set of XML schemas for common business documents such as “Order”, “Despatch Advice”, and 
“Invoice” that are constructed from the UBL library components and can be used in generic 
procurement and transportation contexts. 

UBL is designed to provide a universally understood and recognized syntax for legally binding business 
documents and to operate within a standard business framework such as ISO/IEC 15000 (ebXML) to 
provide a complete, standards-based infrastructure that can extend the benefits of existing EDI systems 
to businesses of all sizes. UBL is freely available to everyone without legal encumbrance or licensing 
fees. 

UBL is engineered to be backward compatible across minor revisions to the specification. UBL docu-
ments conforming to a given UBL version are and shall always be conforming to subsequent minor 
revisions of that UBL version. 

UBL schemas are modular, reusable, and extensible in XML-aware ways. As an implementation of 
UN/CEFACT CCTS (Core Components Technical Specification) 2.01, the UBL Library is based on a 
conceptual model of information components known as BIEs (Business Information Entity). These com-
ponents are assembled into specific document models such as Order and Invoice. These document 
models are then transformed in accordance with UBL Naming and Design Rules’ use of the OASIS 
Business Document NDR (Naming and Design Rules) into W3C XSD schema syntax. This approach 
facilitates the creation of UBL-based document types beyond those specified in UBL 2.3. 

https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.3/UBL-2.3.html
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UBL can also be regarded as a generic Open-edi Configuration in the perspective of the Open-edi 
Reference Model (ISO/IEC 14662:2010). 

UCF 

 XMP 

UCF kan avse Universal Communication Format eller Universal Container Format. 

1. UNIVERSAL CONTAINER FORMAT 

1.1. Adobe 

UCF (eng. Universal Container Format) är:282 

A general-purpose container technology that collects a related set of files into a single-file 

container. UCF is based on the widely used ZIP archival format, and conforms to the OEBPS 

Container Format guidelines, as well as the Open Document Format 1.0 specification. Off-the-

shelf ZIP tools can be used to open, inspect, and extract files from UCF packages. 

Formellt källunderlag har inte påträffats, men hänvisningar till formatet förekommer i andra specifika-
tioner. Till exempel, ASiC EN 319 162-2. 

UCS 

 ITU-T Recommendation T.55 (06/08) Use of the universal multiple-octet coded character set (UCS) 

 Unicode [Relationen till UCS] 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 10646:2020 Information technology — Universal Coded Character set (UCS) 

ISO/IEC 10646 

– specifies the architecture of the UCS; 

– defines terms used for the UCS; 

– describes the general structure of the UCS codespace; 

– specifies the assigned planes of the UCS: BMP (Basic Multilingual Plane), SMP (Supplementary 
Multilingual Plane), SIP (Supplementary Ideographic Plane), TIP (Tertiary Ideographic Plane), SSP 
(Supplementary Special-purpose Plane); 

                                                
282  Adobe (inget datum för publicering) Creative Cloud Libraries API References Glossary. 
 http://www.adobe.io/creative-cloud-libraries/docs/integrate/references/glossary/#universal-container-format-ucf (20210411) 

http://www.adobe.io/creative-cloud-libraries/docs/integrate/references/glossary/#universal-container-format-ucf
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– defines a set of graphic characters used in scripts and the written form of languages on a world-
wide scale; 

– specifies the names for the graphic characters and format characters of the BMP, SMP, SIP, TIP, 
SSP and their coded representations within the UCS codespace; 

– specifies the coded representations for control characters and private use characters; 

– specifies three encoding forms of the UCS: UTF-8, UTF-16, and UTF-32; 

– specifies seven encoding schemes of the UCS: UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32, 
UTF-32BE, and UTF-32LE; 

– specifies the management of future additions to this coded character set. 

NOTE The determination of suitability of these characters for use as identifiers in programming langua-
ges is not specified by ISO/IEC 10646 but can be found in an external reference. 

UDF 

1. ECMA 

ECMA-167 Volume and file structure for write-once and rewritable media using non-sequential 
recording for information interchange, 3rd edition, June 1997 

ECMA-167 är ekvivalent med ISO/IEC 13346. 

2. ISO/IEC 

ISO/IEC 13346, informally known as UDF (Universal Disk Format), specifies a format and associated 
system requirements for volume and boot block recognition, volume structure, file structure and 
record structure for the interchange of information on media between users of information processing 
systems. The media shall be recorded as if the recording of sectors may be done in any order. The 
medium is not restricted to being of only one type; the type of medium may be either write once, or 
read only, or rewritable, or a combination of these types. ISO/IEC 13346 consists of five parts. 

‒ Part 1: General 

‒ Part 2: Volume and Boot Block Recognition 

‒ Part 3: Volume Structure 

‒ Part 4: File Structure, and Annex A (ICB Strategies) 

‒ Part 5: Record Structure 

ISO/IEC 13346-1:1995 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 1: General 
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ISO/IEC 13346-1 specifies references, definitions, notation and basic structures that apply to the other 
four parts. 

ISO/IEC 13346-2:1999 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 2: Volume and 
boot block recognition 

ISO/IEC 13346-2 specifies a format and associated system requirements for volume and boot block 
recognition by specifying: 

– volume recognition; 

– boot descriptors intended for use to bring a system to a known state; 

– levels of medium interchange; 

– requirements for the processes which are provided within information processing systems, to enable 
information to be interchanged between different systems; for this purpose, it specifies the functions 
to be provided within systems which are intended to originate or receive media which conform to 
ISO/IEC 13346-2. 

ISO/IEC 13346-3:1999 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 3: Volume 
structure 

ISO/IEC 13346-3 specifies a format and associated system requirements for volume structure by speci-
fying: 

– the attributes of a volume and the descriptors recorded on it; 

– the relationship among volumes of a volume set; 

– the attributes of a partition of a volume; 

– the attributes of a logical volume and the descriptors recorded on it; 

– levels of medium interchange; 

– requirements for the processes which are provided within information processing systems, to enable 
information to be interchanged between different systems; for this purpose, it specifies the functions 
to be provided within systems which are intended to originate or receive media which conform to 
ISO/IEC 13346-3. 

ISO/IEC 13346-4:1999 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 4: File structure 

ISO/IEC 13346-4 specifies a format and associated system requirements for file structure by specifying: 

– the placement of files; 

– the attributes of the files; 
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– the relationship among files of a logical volume; 

– levels of medium interchange; 

– requirements for the processes which are provided within information processing systems, to enable 
information to be interchanged between different systems; for this purpose, it specifies the functions 
to be provided within systems which are intended to originate or receive media which conform to 
ISO/IEC 13346-4. 

ISO/IEC 13346-5:1995 Information technology — Volume and file structure of write-once and 
rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 5: Record 
structure 

ISO/IEC 13346-5 specifies a format and associated system requirements for record structure by specify-
ing: 

– record structures intended for use when the information constituting a file is required to be interpret-
ed as a set of records; 

– the attributes of the records of a file; 

– requirements for the processes which are provided within information processing systems, to enable 
information to be interchanged between different systems; for this purpose, it specifies the functions 
to be provided within systems which are intended to originate or receive media which conform to 
ISO/IEC 13346-5. 

UNICODE 

 UCS 

 RFC 5137 ASCII Escaping of Unicode Characters 

 SCSU 

1. THE UNICODE CONSORTIUM 

The Unicode Standard Version 13.0 – Core Specification 

The Unicode Standard and its associated specifications provide programmers with a single universal 
character encoding, extensive descriptions, and a vast amount of data about how characters function. 
The specifications and data describe how to form words and break lines; how to sort text in different 
languages; how to format numbers, dates, times, and other elements appropriate to different languages; 
how to display languages whose written form flows from right to left, such as Arabic and Hebrew, or 
whose written form splits, combines, and reorders, such as languages of South Asia. These specifica-
tions include descriptions of how to deal with security concerns regarding the many “look-alike” charac-
ters from alphabets around the world. Without the properties and algorithms in the Unicode Standard 
and its associated specifications, interoperability between different implementations would be impossib-
le, and much of the vast breadth of the world’s languages would lie outside the reach of modern software. 
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2. INLEDNING 

2.1. Bakgrund 

2.1.1. Relationen till UCS 

Unicode och UCS är inte nödvändigtvis tekniskt ekvivalenta. Sedan 1991 har Iso och Unicode kon-
sortium arbetat tillsammans för att ”synkronisera” standarderna Unicode och UCS.283 Synkroniserin-
gen avser emellertid endast kodpunkter och teckenkodningar. Därutöver inför Unicode ytterligare 
begränsningar på implementeringar för att säkerställa att tecken används och hanteras enhetligt 
över program. Dessa begränsningar kommer till uttryck i kompletterande källunderlag som inte fram-
kommer av standarden för UCS. Till exempel, uppsättningar av specifikationer för tecken, tecken-
data, algoritmer, och omfattande bakgrundsmaterial.284 

3. BOM 

3.1. UTF-8 

I specifikationen för Unicode avråds användningen av Bom (eng. Byte Order Mark) för UTF-8, men 
medger att det kan användas som identifierare (s. 40, s. 882). 

Use of a BOM is neither required nor recommended for UTF-8, but may be encountered in 

contexts where UTF-8 data is converted from other encoding forms that use a BOM or where the 

BOM is used as a UTF-8 signature. 

… 

In UTF-8, the BOM corresponds to the byte sequence <EF16 BB16 BF16>. Although there are 

never any questions of byte order with UTF-8 text, this sequence can serve as signature for UTF-

8 encoded text where the character set is unmarked. 

En Bom kan alltså användas för att signalera att binär data är UTF-8 utan att behöva avkoda allt. 
Detta är en formell kontroll men kan vara önskvärt vid användningen och hanteringen av väsentligt 
större datamängder innan utförandet av en materiell kontroll. Det kan även vara användbart som en 
metod för att kunna kontrollera om en textsträng var avsedd att vara UTF-8 men som för någon 
anledning korrumperats och därmed inte kan bekräftas vara UTF-8 med en materiell kontroll. 
Kompromissen är att UTF-8 inte blir automatisk bakåtkompatibel med Ascii eftersom de tre första 
byten inte längre blir giltig Ascii. Det kan därför uppstå en risk att program inte kan använda och 
hantera Bom i en textsträng vid överföring eller i en datafil med följd för oförutsebart beteende. Till 
exempel, Bom innan en ”shebang” #! i källkod, eller i Json där Bom är uttryckligen förbjuden vid 
nätverksöverföring (IETF RFC 8259). Andra problem kan uppkomma vid användning och hantering 
av textsträngar på bytenivå. Till exempel, sammanslagning av flera textsträngar med Bom resulterar 

                                                
283  Relationen mellan standarderna Unicode och UCS kan utläsas i varje version av specifikationen för Unicode. 

I första versionen under avsnittet (eng.) Unification of Unicode and ISO 10646, och andra versionen och där-
efter under avsnittet (eng.) Relationship to ISO/IEC 10646. Samtliga versioner återfinns på Unicode.Org, 
webbsidan Enumerated Versions of The Unicode Standard. 

 https://www.unicode.org/versions/enumeratedversions.html (20200408) 
284  Unicode.Org, Frequently Asked Questions, Unicode and ISO 10646. 
 https://www.unicode.org/faq/unicode_iso.html (20210408) 

https://www.unicode.org/versions/enumeratedversions.html
https://www.unicode.org/faq/unicode_iso.html
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i att Bom hamnar mellan dem sammanställda textsträngarna, eller att framställning av datafiler som 
ska vara tomma kommer att bestå av 3 bytes. 

Det är inte heller möjligt att uteslutande veta att textsträngen är UTF-8 endast med Bom. Till exem-
pel, EF, BB och BF korresponderar mot ï,  » respektive ¿ i ISO 8859-1, eller ď ť respektive ż i ISO 8859-
2, eller ï ğ respektive ż i ISO 8859-3. Det krävs därför att teknisk metadata är korrekt angiven och 
kompletteras med materiell kontroll för att med säkerhet bekräfta textformatet. För en textsträng som 
ska överföras över tid och rymd utanför en kontext kan Bom alltså som bäst endast signalera till 
mottagaren att det kan röra sig om UTF-8. 

3.2. UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE 

UTF-16 vars byteordning kan anges med en Bom ska inte sammanblandas med UTF-16LE och 
UTF-16BE vilka inte får ange Bom och varderas byordning ska explicit framgå av sammanhanget. 

3.3. UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE 

UTF-32 vars byteordning kan anges med en Bom ska inte sammanblandas med UTF-32LE och 
UTF-32BE vilka inte får ange Bom och varderas byordning ska explicit framgå av sammanhanget. 

4. TECKENKODNING 

Tabell 42 En översikt av de skriptspråk som representeras i olika block inom en kodrymd, och antal bytes som de tar i 

anspråk vid en teckenkodning. 

Bytes 

Kodrymd Block 

UTF-8 UTF-16 UTF-32 

1 2 4 U+0000..U+007F Basic Latin (motsvarar ASCII 7-bit i UTF-8). 

2 2 4 U+0080..U+07FF Latin-1 Supplement, Latin Extended-A, Latin Extended-B, IPA Extensions, 
Spacing Modifier Letters, Combining Diacritical, Marks, Greek och Coptic, 
Cyrillic, Cyrillic Supplement, Armenian, Hebrew, Arabic, Syriac, Arabic 
Supplement, Thaana, NKo. 

3 2 4 U+0800..U+FFFF Samaritan, Mandaic, Syriac Supplement, Arabic Extended-A, Devanagari, 
Bengali, Gurmukhi, Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, 
Sinhala, Thai, Lao, Tibetan, Myanmar, Georgian, Hangul Jamo, Ethiopic, 
Ethiopic Supplement, Cherokee, Unified Canadian Aboriginal Syllabics, 
Ogham, Runic, Tagalog, Hanunoo, Buhid, Tagbanwa, Khmer, Mongolian, 
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended, Limbu, Tai Le, New Tai Lue, 
Khmer Symbols, Buginese, Tai Tham, Combining Diacritical Marks Extended, 
Balinese, Sundanese, Batak, Lepcha, Ol Chiki, Cyrillic Extended-C, Georgian 
Extended, Sundanese Supplement, Vedic Extensions, Phonetic Extensions, 
Phonetic Extensions Supplement, Combining Diacritical Marks Supplement, 
Latin Extended Additional, Greek Extended, General Punctuation, 
Superscripts and Subscripts, Currency Symbols, Combining Diacritical Marks 
for Symbols, Letterlike Symbols, Number Forms, Arrows, Mathematical 
Operators, Miscellaneous Technical, Control Pictures, Optical Character 
Recognition, Enclosed Alphanumerics, Box Drawing, Block Elements, 
Geometric Shapes, Miscellaneous Symbols, Dingbats, Miscellaneous 
Mathematical Symbols-A, Supplemental Arrows-A, Braille Patterns, 
Supplemental Arrows-B, Miscellaneous Mathematical Symbols-B, 
Supplemental Mathematical Operators, Miscellaneous Symbols and Arrows, 
Glagolitic, Latin Extended-C, Coptic, Georgian Supplement, Tifinagh, Ethiopic 
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Bytes 

Kodrymd Block 

UTF-8 UTF-16 UTF-32 

Extended, Cyrillic Extended-A, Supplemental Punctuation, CJK Radicals 
Supplement, Kangxi Radicals, Ideographic Description Characters, CJK 
Symbols and Punctuation, Hiragana, Katakana, Bopomofo, Hangul 
Compatibility Jamo, Kanbun, Bopomofo Extended, CJK Strokes, Katakana 
Phonetic Extensions, Enclosed CJK Letters and Months, CJK Compatibility, 
CJK Unified Ideographs Extension A, Yijing Hexagram Symbols, CJK Unified 
Ideographs, Yi Syllables, Yi Radicals, Lisu, Vai, Cyrillic Extended-B, Bamum, 
Modifier Tone Letters, Latin Extended-D, Syloti Nagri, Common Indic Number 
Forms, Phags-pa, Saurashtra, Devanagari Extended, Kayah Li, Rejang, 
Hangul Jamo Extended-A, Javanese, Myanmar Extended-B, Cham, 
Myanmar Extended-A, Tai Viet, Meetei Mayek Extensions, Ethiopic Extended-
A, Latin Extended-E, Cherokee Supplement, Meetei Mayek, Hangul 
Syllables, Hangul Jamo Extended-B, High Surrogates, High Private Use 
Surrogates, Low Surrogates, Private Use Area, CJK Compatibility 
Ideographs, Alphabetic Presentation Forms, Arabic Presentation Forms-A, 
Variation Selectors, Vertical Forms, Combining Half Marks, CJK Compatibility 
Forms, Small Form Variants, Arabic Presentation Forms-B, Halfwidth and 
Fullwidth Forms, Specials. 

4 4 4 U+10000..U+10FFFF Linear B Syllabary, Linear B Ideograms, Aegean Numbers, Ancient Greek 
Numbers, Ancient Symbols, Phaistos Disc, Lycian, Carian, Coptic Epact 
Numbers, Old Italic, Gothic, Old Permic, Ugaritic, Old Persian, Deseret, 
Shavian, Osmanya, Osage, Elbasan, Caucasian Albanian, Linear A, Cypriot 
Syllabary, Imperial Aramaic, Palmyrene, Nabataean, Hatran, Phoenician, 
Lydian, Meroitic Hieroglyphs, Meroitic Cursive, Kharoshthi, Old South 
Arabian, Old North Arabian, Manichaean, Avestan, Inscriptional Parthian, 
Inscriptional Pahlavi, Psalter Pahlavi, Old Turkic, Old Hungarian, Hanifi 
Rohingya, Rumi Numeral Symbols, Old Sogdian, Sogdian, Elymaic, Brahmi, 
Kaithi, Sora Sompeng, Chakma, Mahajani, Sharada, Sinhala Archaic 
Numbers, Khojki, Multani, Khudawadi, Grantha, Newa, Tirhuta, Siddham, 
Modi, Mongolian Supplement, Takri, Ahom, Dogra, Warang Citi, Nandinagari, 
Zanabazar Square, Soyombo, Pau Cin Hau, Bhaiksuki, Marchen, Masaram 
Gondi, Gunjala Gondi, Makasar, Tamil Supplement, Cuneiform, Cuneiform 
Numbers and Punctuation, Early Dynastic Cuneiform, Egyptian Hieroglyphs, 
Egyptian Hieroglyph Format Controls, Anatolian Hieroglyphs, Bamum 
Supplement, Mro, Bassa Vah, Pahawh Hmong, Medefaidrin, Miao, 
Ideographic Symbols and Punctuation, Tangut, Tangut Components, Kana 
Supplement, Kana Extended-A, Small Kana Extension, Nushu, Duployan, 
Shorthand Format Controls, Byzantine Musical Symbols, Musical Symbols, 
Ancient Greek Musical Notation, Mayan Numerals, Tai Xuan Jing Symbols, 
Counting Rod Numerals, Mathematical Alphanumeric Symbols, Sutton 
SignWriting, Glagolitic Supplement, Nyiakeng Puachue Hmong, Wancho, 
Mende Kikakui, Adlam, Indic Siyaq Numbers, Ottoman Siyaq Numbers, 
Arabic Mathematical Alphabetic Symbols, Mahjong Tiles, Domino Tiles, 
Playing Cards, Enclosed Alphanumeric Supplement, Enclosed Ideographic 
Supplement, Miscellaneous Symbols and Pictographs, Emoticons, 
Ornamental Dingbats, Transport and Map Symbols, Alchemical Symbols, 
Geometric Shapes Extended, Supplemental Arrows-C, Supplemental 
Symbols and Pictographs, Chess Symbols, Symbols and Pictographs 
Extended-A, CJK Unified Ideographs Extension B, CJK Unified Ideographs 
Extension C, CJK Unified Ideographs Extension D, CJK Unified Ideographs 
Extension E, CJK Unified Ideographs Extension F, CJK Compatibility 
Ideographs Supplement, Tags, Variation Selectors Supplement, 
Supplementary Private Use Area-A, Supplementary Private Use Area-B. 

4.1. UTF-8 

UTF-8 är den tredje teckenkodningen efter UTF-32 och UTF-16, för att koda kodpunkter i en, två, 
tre eller fyra bytes. Det vill säga, UTF-8 har variabellängd. UTF-8 lyfts fram som särskild lämplig för 
utbyte av texter över Internet, och bakåtkompatibilitet med Ascii. 
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Huvudregeln är att välja UTF-8 för all text som lagras och utbyts om inte det finns synnerliga skäl till 
ett annat textformat. Sådana skäl ska beakta att WHATWG i deras standardiseringsarbete med En-
coding menar att de säkerhetsproblem UTF-8 förhindrar är en anledning till varför textformatet är att 
föredra.285 

The problems outlined here [bakgrund till problemen med säkerhet när parter inte är överens om 

textformat] go away when exclusively using UTF-8, which is one of the many reasons that is 

now the mandatory encoding for all things. 

Skäl för att överväga andra teckenkodningar bör främst vara uteslutande interna behov och krav 
som behöver tillmötesgås eller uppfyllas. Ett sådant exempel är om den övervägande delen av teck-
nen som ska användas och hanteras är kodpunkter i högre skalan av Unicode nivå 0, vilka kräver 3 
bytes, och i nivå 1-16 alltid 4 bytes.286 Ett annat exempel är behov av interoperabilitet för texter som 
ska användas och hanteras med befintliga program eller i en specifik teknisk miljö. En verksamhet 
som vill avvika från UTF-8 bör i sin strategi för att använda och hantera elektroniska handlingar över 
tid uttryckligen ange och motivera val av teckenkodning och hålla sig konsekvent till den. 

4.2. UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE 

UTF-16 är en utökning av den numera utgångna UCS-2 (kodning i 2 oktett) från UCS. Den kodning-
en, och därmed även UTF-16, var ursprungligen optimerad för den grundläggande flerspråkiga plan-
en, förkortat på engelska som BMP (eng. Basic Multilingual Plane). Det vill säga, att en 16-bit -enhet 
är tillräcklig för att representera alla kodpunkter mellan 0 och 65 535. Däremot visade det sig att 16-
bit inte var tillräcklig för att representera alla skriftspråk, varför BMP utökades med vad som i Unicode 
benämns den kompletterande flerspråkiga nivån, förkortat på engelska som SMP (eng. Supplemen-
tary Multilingual Plane). Det vill säga, en utökning med 1 048 576 kodpunkter. UTF-16 tillkom som 
en kodning för att kunna representera denna ökning av kodpunkter. Inom BMP kan UTF-16 bear-
betas som fastlängd, men formellt är UTF-16 variabellängd och förbiseende av detta faktum vid 
implementering orsakar problem. Kodningen blir därför mer komplicerad att hantera jämfört med 
UTF-32 som numera har den funktion som UTF-16 ursprungligen avsåg; en kodning i fastlängd för 
alla kodpunkter i Unicode. 

I specifikationen för Unicode (s. 36) beskrivs UTF-16 som en balans mellan effektiv åtkomst till teck-
en och datorminne. I Unicode Technical Note #12 UTF-16 for Processing förs argument för för-
delarna med att använda och hantera UTF-16 i textbehandling.287 Det rör sig alltså om lämplighet 
vid interna tekniska processer. När det kommer till lagring framgår det av tabellen att UTF-16 jämfört 
med UTF-8 och UTF-32 är mest fördelaktig för elektroniska handlingar som särskilt behöver koda 
kodpunkter i omfånget U+0800..U+FFFF. 

Det har riktats en del kritik mot UTF-16.288 Den kritik som riktats mot UTF-16 kan sammanfattas avse 
dels felaktiga implementeringar som behandlar kodningen som fastlängd, dels att det inte ger någon 

                                                
285  WHATWG (datum för uppdatering 2021-01-14) Encoding, Living Standard (a. 2) Security background. 
 https://encoding.spec.whatwg.org/ (20210131) 
286  Se vidare Tabell 42. 
287  Unicode (2004-01-13) Technical Note #12 UTF-16 for Processing. 
 http://www.unicode.org/notes/tn12/ (20210131) 
288  Till exempel, StackExchange (2014-10-08) Software Engineering, Should UTF-16 be considered harmful?. 

https://encoding.spec.whatwg.org/
http://www.unicode.org/notes/tn12/
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egentlig fördel vid lagring och överföring. Det är den senare kritiken som i detta sammanhang är 
intressant. Argumentet är att teknisk metadata, data- och informationsstrukturer av tecken inom 
spännvidden av 7-bit Ascii utgör en stor del av ett format. Till exempel, HTML. Att koda sådana 
tecken i UTF-16 tar därför dubbel lagring i anspråk med följd att den fördel som annars fanns i 
jämförelse med UTF-8 uteblir. I bästa fall blir besparingar av lagring marginell, och i värsta fall sämre. 

Slutsatsen är att såvida det inte rör sig om framställning av elektroniska handlingar med tecken 
huvudsakligen eller uteslutande i omfånget U+0800..U+FFFF, och kostnader för lagring är av en sådan 
betydelse att varje byte räknas och kostnaden kan inte balanseras med en förlustfri komprimering 
så finns det ingen anledning att överväga UTF-16, särskilt i jämförelse med säkerhetsaspekterna 
och oberoendet av byteordning hos UTF-8 i sammanhanget av bevarande och överföring. 

4.3. UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE 

För bevarande och överföring är UTF-8 att föredra framför UTF-32 av liknande skäl som anförts om 
UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE. UTF-32 kan liksom UTF-16 vara lämplig vid interna tekniska pro-
cesser, eller för elektroniska handlingar som särskilt behöver koda kodpunkter i omfånget U+10000..
U+10FFFF. Det finns emellertid en fördel med UTF-32 som ska uppmärksammas; kostnaden i lagring, 
som dessutom är konstant och proportionell till antal kodpunkter även om inte nödvändigtvis till antal 
tecken, ger i utbyte en 1-till-1 koppling mellan bytes och kodpunkter. Det innebär att om byteordning-
en kan fastställas bör avkodningen från binär kod till Unicode-kodpunkter vara en relativ enkel oper-
ation. 

UIDIOT 

 ITU-T Y.4476 (02/2021) OID-based resolution framework for transaction of distributed ledger assigned to IoT resources 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 29161:2016 Information technology — Data structure — Unique identification for the Internet 
of Things 

ISO/IEC 29161 establishes a unique identification scheme for IoT (Internet of Things), based on existing 
and evolving data structures. It specifies the common rules applicable for unique identification that are 
required to ensure full compatibility across different identities. The unique identification is a universal 
construct for any physical object, virtual object, or person. It is used in IoT information systems that need 
to track or otherwise refer to entities. It is intended for use with any IoT media. 

UML 

 https://www.omg.org/ 

                                                
 https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/102205/should-utf-16-be-considered-harmful (20210131) 

 Till exempel, Pavel Radzivilovsky, Yakov Galka Slava Novgorodov (inget datum för publicering) UTF-8 Every-
where Manifesto. 

 https://utf8everywhere.org/ (20210131) 

https://www.omg.org/
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/102205/should-utf-16-be-considered-harmful
https://utf8everywhere.org/
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1. ISO/IEC 

UML (Unified Modeling Language) is a general-purpose modeling language with a semantic specifi-
cation, a graphical notation, an interchange format, and a repository query interface. It is designed 
for use in object-oriented software applications, including those based on technologies recommend-
ed by OMG (Object Management Group). As such, it serves a variety of purposes including, but not 
limited to, the following: 

‒ a means for communicating requirements and design intent, 

‒ a basis for implementation, including automated code generation, 

‒ a reverse engineering and documentation facility. 

As an international standard, the various components of UML provide a common foundation for mo-
del and metadata interchange: 

‒ between software development tools, 

‒ between software developers, and 

‒ between repositories and other object management facilities. 

The existence of such a standard facilitates the communication between standardized UML environ-
ments and other environments. While not limited to this context, the UML standard is closely related 
to work on the standardization of ODP (Open Distributed Processing). 

ISO/IEC 19501:2005 Information technology — Open Distributed Processing — Unified Modeling 
Language (UML) Version 1.4.2 

ISO/IEC 19501 describes a graphical language for visualizing, specifying, constructing and documenting 
the artifacts of a software-intensive system; UML. It offers a standard way to write a system's blueprints, 
including conceptual things such as business processes and system functions, as well as concrete 
things such as programming language statements, database schemas, and reusable software compo-
nents. 

ISO/IEC 19505-1:2012 Information technology — Object Management Group Unified Modeling 
Language (OMG UML) — Part 1: Infrastructure 

ISO/IEC 19505 defines UML. The objective of UML is to provide system architects, software engineers, 
and software developers with tools for analysis, design, and implementation of software-based systems 
as well as for modeling business and similar processes. One of the primary goals of UML is to advance 
the state of the industry by enabling object visual modeling tool interoperability. However, to enable 
meaningful exchange of model information between tools, agreement on semantics and notation is req-
uired. UML meets the following requirements: 

– A formal definition of a common MOF-based metamodel that specifies the abstract syntax of the 
UML. The abstract syntax defines the set of UML modeling concepts, their attributes and their rela-
tionships, as well as the rules for combining these concepts to construct partial or complete UML 
models. 
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– A detailed explanation of the semantics of each UML modeling concept. The semantics define, in a 
technology-independent manner, how the UML concepts are to be realized by computers. 

– A specification of the human-readable notation elements for representing the individual UML model-
ing concepts as well as rules for combining them into a variety of different diagram types correspond-
ing to different aspects of modeled systems. 

– A detailed definition of ways in which UML tools can be made compliant with ISO/IEC 19505. This 
is supported, in a separate specification, with an XML-based specification of corresponding model 
interchange formats, XMI (XML Metadata Interchange), that must be realized by compliant tools. 

ISO/IEC 19505-2:2012 Information technology — Object Management Group Unified Modeling 
Language (OMG UML) — Part 2: Superstructure 

ISO/IEC 19505-2 as described in ISO/IEC 19505-1. 

ISO/IEC 19793:2015 Information technology — Open Distributed Processing — Use of UML for ODP 
system specifications 

ISO/IEC 19793 defines use of the UML (ISO/IEC 19505-2) for expressing system specifications in terms 
of the viewpoint specifications defined by RM-ODP (ISO/IEC 10746:1, -2, -3, -4) and the Enterprise 
Language (ISO/IEC 15414). It covers 

– The expression of a system specification in terms of RM-ODP viewpoint specifications using defined 
UML concepts and extensions, for example structuring rules, technology mappings. 

– Relationships between the resultant RM-ODP viewpoint specifications. 

ISO/IEC 19793 is intended for the following audiences: 

– ODP modelers who want to use the UML notation for expressing their ODP specifications in a grap-
hical and standard way; 

– UML modelers who want to use the RM-ODP concepts and mechanisms to structure their UML 
system specifications; 

– modelling tool suppliers, who wish to develop UML-based tools that are capable of expressing RM-
ODP viewpoint specifications. 

ISO 24156-1:2014 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship 
with UML — Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work 

ISO 24156-1 gives guidelines for using a subset of UML symbols independent of their normal UML 
meaning, to represent concepts in concept models that result from concept analysis. It describes how 
UML symbols can be used for that. A UML profile designed for this purpose is used to represent con-
cepts and concept relations in terminology work. ISO 24156-1 does not describe UML and its general 
use in depth. These matters are covered in ISO/IEC 19505-1 and ISO/IEC 19505-2. It neither describes 
the principles and methods of terminology work, which is covered in ISO 704, nor defines the funda-
mental concepts of terminology work, which is covered in ISO 1087-1. 
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2. OMG 

OMG (formal/2011-08-05) Unified Modeling Language (OMG UML), Infrastructure, Version 2.4.1 

OMG (formal/2017-12-05) är ekvivalent med ISO/IEC 19505-1:2012. 

OMG (formal/2011-08-06) Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure, Version 2.4.1 

OMG (formal/2017-12-05) är ekvivalent med ISO/IEC 19505-2:2012. 

OMG (formal/2017-12-05) Unified Modeling Language® (OMG UML) Version 2.5.1 

OMG (formal/2017-12-05) defines the UML. The objective of UML is to provide system architects, soft-
ware engineers, and software developers with tools for analysis, design, and implementation of soft-
ware-based systems as well as for modeling business and similar processes. One of the primary goals 
of UML is to advance the state of the industry by enabling object visual modeling tool interoperability. 
However, to enable meaningful exchange of model information between tools, agreement on semantics 
and syntax is required. UML meets the following requirements: 

– A formal definition of a common MOF (Meta Object Facility) -based metamodel that specifies the 
abstract syntax of the UML. The abstract syntax defines the set of UML modeling concepts, their 
attributes and their relationships, as well as the rules for combining these concepts to construct 
partial or complete UML models. 

– A detailed explanation of the semantics of each UML modeling concept. The semantics define, in a 
technology-independent manner, how the UML concepts are to be realized by computers. 

– A specification of the human-readable notation elements for representing the individual UML model-
ing concepts as well as rules for combining them into a variety of different diagram types correspon-
ding to different aspects of modeled systems. 

UPDM 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19513:2017 Information technology — Object Management Group Unified Profile for DoDAF 
and MODAF (UPDM), 2.1.1 

ISO/IEC 19513:2017 is identical to OMG specification for UPDM v2.1.1. They provide a specification 
language, UPDM, that is readily understandable not only by the community of architects of information 
technology systems but also by a wide range of end users including executives and enterprise manage-
ment that sponsor such systems, program managers who oversee their development, developers of 
supporting hardware and software who design, implement, and test, subject matter experts, and end 
users. UPDM bridges the gap from setting of requirements to high level system design and to visuali-
zation for practitioners. While designed in the context of military organizations and their procurement 
processes, UPDM can also be applied in entirely civilian industrial and service organization contexts. 
UPDM supports the capability to: 

– model architectures for a broad range of complex systems, which may include hardware, software, 
data, personnel, and facility elements; 
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– model consistent architectures for system-of-systems down to lower levels of design and implemen-
tation; 

– model service oriented architectures; 

– support the analysis, specification, design, and verification of complex systems; 

– improve the ability to exchange architecture information among related tools that are UML based 
and tools that are based on other standards. 

The profile provides the modeling of operational capabilities, services, system activities, nodes, system 
functions, ports, protocols, interfaces, performance, and physical properties and units of measure. In 
addition, the profile enables the modeling of related architecture concepts such as DOTMLPF (DoD’s 
doctrine, organization, training material, leadership & education, personnel, and facilities) and the equi-
valent UK Ministry of DLOD (Defence Lines of Development) elements. UPDM addresses DoDAF and 
MODAF Viewpoints as well as enabling extensions to new architecture perspectives, for example, Serv-
ices views, Custom views, Logistics views cost views. MODAF terminology has been used for simplicity. 

2. OMG 

OMG (formal/2019-05-04) Information technology - Object Management Group Unified Profile for 
DoDAF and MODAF (UPDM), 2.1.1 

OMG specification for UPDM v2.1.1 is identical to ISO/IEC 19513:2017. 

URI 

 IRI 

 URN 

En URI är generisk syntax för att identifiera en abstrakt eller fysisk resurs. 

1. IETF 

RFC 3986 Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax 

A URI is a compact sequence of characters that identifies an abstract or physical resource. RFC 3986 
defines the generic URI syntax and a process for resolving URI references that might be in relative form, 
along with guidelines and security considerations for the use of URIs on the Internet. The URI syntax 
defines a grammar that is a superset of all valid URIs, allowing an implementation to parse the common 
components of a URI reference without knowing the scheme-specific requirements of every possible 
identifier. RFC 3986 does not define a generative grammar for URIs; that task is performed by the indi-
vidual specifications of each URI scheme. 

RFC 6874 Representing IPv6 Zone Identifiers in Address Literals and Uniform Resource Identifiers 

RFC 6874 describes how the zone identifier of an IPv6 scoped address, defined as zone_id in the IPv6 
Scoped Address Architecture (RFC 4007), can be represented in a literal IPv6 address and in a Uniform 
Resource Identifier that includes such a literal address. It updates the URI Generic Syntax specification 
(RFC 3986) accordingly. 
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RFC 8820 URI Design and Ownership 

RFC 3986 Section 1.1.1 defines URI syntax as "a federated and extensible naming system wherein 
each scheme's specification may further restrict the syntax and semantics of identifiers using that 
scheme."  In other words, the structure of a URI is defined by its scheme. While it is common for schemes 
to further delegate their substructure to the URI's owner, publishing independent standards that mandate 
particular forms of substructure in URIs is often problematic. 

RFC 8820 provides guidance on the specification of URI substructure in standards. It obsoletes RFC 
7320 and updates RFC 3986. 

URL 

 URI 

En URL är en specifik instans av en URI med en mekanism som möjliggör åtkomst till resursen. I 
den standard WHATWG tar fram för URL avses att använda termen URL för begreppen IRI, URI 
och URL. 

1. WHATWG 

URL Living Standard — Last Updated 23 March 2021 

The URL Standard defines URLs, domains, IP addresses, the application/x-www-form-urlencoded format, 
and their API. 

URN 

 URI 

En URN är ett format för URI enligt ett ”Urn-schema” och tilldelat en specifik namnrymd. 

1. IETF 

RFC 8141 Uniform Resource Names (URNs) 

A URN is a URI that is assigned under the "urn" URI scheme and a particular URN namespace, with 
the intent that the URN will be a persistent, location-independent resource identifier. With regard to URN 
syntax, RFC 8141 defines the canonical syntax for URNs, in a way that is consistent with URI syntax, 
specifies methods for determining URN-equivalence, and discusses URI conformance. With regard to 
URN namespaces, RFC 8141 specifies a method for defining a URN namespace and associating it with 
a namespace identifier, and it describes procedures for registering namespace identifiers with IANA 
(Internet Assigned Numbers Authority). RFC 8141 obsoletes both RFCs 2141 and 3406. 
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VC-1 

1. SMPTE 

ST 421:2013 – SMPTE Standard – VC-1 Compressed Video Bitstream Format and Decoding Process 

ST 421 defines the bitstream syntax and semantics for compressed video data in VC-1 format, and 
specifies constraints that are required for conformant bitstreams. It also describes the complete process 
required to decode the bitstream. The compression algorithm is not specified in ST 421. The video 
formats supported by VC-1 include progressive and interlaced video sampled in the form of Y luma 
samples and Cb, Cr color-difference in 8-bit per component sample values resulting from a 4:2:0 samp-
ling grid. The decoding process outputs 8-bit per component video samples corresponding to the original 
4:2:0 sampling grid. The display rendering process by which decoded Y, Cb, Cr samples are converted 
to a visible image or to a video output signal in a complete decoding system or device are not specified 
in VC-1. A VC-1 bitstream may convey additional metadata and user data which shall be accounted for 
in the buffer model. Metadata included in VC-1 streams is not used by the decoding process, but is 
passed to the display rendering process for the identification and reconstruction of, for example, the 
sampled video format, sample aspect ratio, color space. 

VC-2 

 Dirac 

1. SMTPE 

ST 2042-1:2009 - SMPTE Standard - VC-2 Video Compression 

ST 2042 defines the VC-2 video compression system through the stream syntax, entropy coding, co-
efficient unpacking process and picture decoding process. The decoder operations are defined by 
means of a mixture of pseudo-code and mathematical operations. VC-2 is an intra-frame video codec 
that uses wavelet transforms together with entropy coding that can be readily implemented in hardware 
or software at very high bit rates. Additional standards and recommended practices can define specific 
constraints on the encoding for particular applications. 

ST 2042-1:2017 - SMPTE Standard - VC-2 Video Compression 

Samma beskrivning som föregående version (2009). 

VORBIS 

 https://xiph.org/ 

1. IETF 

RFC 5215 RTP Payload Format for Vorbis Encoded Audio 

https://xiph.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 976 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

RFC 5215 describes an RTP payload format for transporting Vorbis encoded audio. It details the RTP 
encapsulation mechanism for raw Vorbis data and the delivery mechanisms for the decoder probability 
model, referred to as a codebook, as well as other setup information. It also includes media type regis-
trations and the details necessary for the use of Vorbis with SDP (Session Description Protocol). 

2. XIPH.ORG 

Xiph.Org Foundation (July 4, 2020) Vorbis I specification 

Vorbis I is a forward-adaptive monolithic transform codec based on the Modified Discrete Cosine Trans-
form. The codec is structured to allow addition of a hybrid wavelet filter-bank in Vorbis II to offer better 
transient response and reproduction using a transform better suited to localized time events. It is general 
purpose perceptual audio codec intended to allow maximum encoder flexibility, thus allowing it to scale 
competitively over an exceptionally wide range of bitrates. It is in the same league as MPEG-2 and MPC 
at the high quality-bitrate end of the scale, that is, CD or DAT rate stereo, 16/24 bits. Similarly, the 1.0 
encoder can encode high-quality CD and DAT rate stereo at below 48kbps without resampling to a lower 
rate. Vorbis is also intended for lower and higher sample rates, from 8kHz telephony to 192kHz digital 
masters, and a range of channel representations; monaural, polyphonic, stereo, quadraphonic, 5.1, Am-
bisonics, or up to 255 discrete channels. 

Xiph.Org libvorbis 

Libvorbis är referensimplementeringen för Vorbis. 

VP8 

1. IETF 

RFC 6386 VP8 Data Format and Decoding Guide 

RFC 6386 describes the VP8 compressed video data format, together with a discussion of the decoding 
procedure for the format. The compression is based on DCT and lossy. 

VP9 

 https://www.webmproject.org/ 

 ISO BMFF 

 WebM 

1. GOOGLE 

VP Codec ISO Media File Format Binding, v1.0, 2017-03-31 

VP Codec ISO Media File Format Binding specifies a general ISO Base Media track and sample format 
for video encoded with VP (Video Partition) structured video codecs, for example, MPEG VCB (MPEG-
4 Part 31), VP8, VP9. 

https://www.webmproject.org/
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VP9 Bitstream & Decoding Process Specification, Version 0.6 (draft) 

VP9 Bitstream & Decoding Process Specification specifies the Google VP9 bitstream format and decod-
ing process. It defines the VP9 video compression format which is a bandwidth-efficient way of storing 
and transmitting video sequences. Video data is very high bandwidth, for example, a video of width 1920 
pixels, and height 1080 pixels may contain 30 frames every second. 

The goal of VP9 is to provide a way that this video can be stored in a compressed form that uses orders 
of magnitude fewer bits. The specification describes the decoding process that takes a sequence of 
compressed frames and turns it into a sequence of decompressed video frames that can be displayed. 
All VP9 compliant decoders must decode compressed frames in exactly the same way. VP9 supports 
both lossy and lossless coding. Lossless coding is indicated by using the smallest quantization factor 
and this automatically switches to use a perfectly invertible transform known as the Walsh-Hadamard 
transform. 

The specification does not describe the encoding process. There are many ways of choosing how to 
encode the frames. Different ways can be better or worse depending on how much they change the 
source image in ways that matter to the human visual system and how many bits they end up using. 

2. ITU 

2.1. Teknisk kontroll 

– ITU-T P.1204.4 (Video quality assessment) 

VRML 

 Uppföljaren till VRML är X3D. 

1. ISO/IEC 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) is a file format for describing interactive 3D objects and 
worlds. Conceptually, each VRML file is a 3D time-based space that contains graphic and aural 
objects that can be dynamically modified through a variety of mechanisms. 

VRML is designed to be used on the Internet, intranets, and local client Systems. It is also intended 
to be a universal interchange format for integrated 3D graphics and multimedia. VRML may be used 
in a variety of application areas such as engineering and scientific visualization, multimedia presen-
tations, entertainment and educational titles, web pages, and shared virtual worlds. 

ISO/IEC 14772-1:1997 Information technology — Computer graphics and image processing — The 
Virtual Reality Modeling Language — Part 1: Functional specification and UTF-8 encoding 

ISO/IEC 14772-1 defines a primary set of objects and mechanisms that encourage composition, encap-
sulation, and extension. The semantics of VRML describe an abstract functional behavior of time-based, 
interactive 3D, multimedia information. ISO/IEC 14772 does not define physical devices or any other 
implementation-dependent concepts, for example, Screen resolution and input devices. ISO/IEC 14772 
is intended for a wide variety of devices and applications, and provides wide latitude in interpretation 
and implementation of the functionality. For example, ISO/IEC 14772 does not assume the existents of 
a mouse or 2D display device. Each VRML file: 
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– implicitly establishes a world coordinate space for all objects defined in the file, as well as all objects 
included by the file; 

– explicitly defines and composes a set of 3D and multimedia objects; 

– can specify hyperlinks to other files and applications; 

– can define Object behaviors. 

An important characteristic of VRML files is the ability to compose files together through inclusion and 
to relate files together through hyperlinking. For example, consider the file earth.wrl which specifies a 
world that contains a sphere representing the earth. This file may also contain references to a variety of 
other VRML files representing cities on the earth, for example, file paris.wrl. The enclosing file, earth.wrl, 
defines the coordinate System that all the cities reside in. Each City file defines the world coordinate 
System that the city resides in but that becomes a local coordinate System when contained by the earth 
file. 

Hierarchical file inclusion enables the creation of arbitrarily large, dynamic worlds. Therefore, VRML 
ensures that each file is completely described by the objects contained within it. 

Another essential characteristic of VRML is that it is intended to be used in a distributed environment 
such as the World Wide Web. There are various objects and mechanisms built into the language that 
support multiple distributed files, including: 

– in-lining of other VRML files; 

– hyperlinking to other files; 

– using established Internet and ISO standards for other file formats; 

– defining a compact Syntax. 

ISO/IEC 14772-2:2004 Information technology — Computer graphics and image processing — The 
Virtual Reality Modeling Language (VRML) — Part 2: External authoring interface (EAI) 

ISO/IEC 14772-2 defines the interface that applications external to the VRML browser may use to 
access and manipulate the objects defined in ISO/IEC 14772-1. The interface described here is 
designed to allow an external environment to access nodes in a VRML scene using the existing VRML 
event model. In this model, an eventOut of a given node can be routed to an eventIn of another node. 
When the eventOut generates an event, the eventIn is notified and its node processes that event. Addition-
ally, if a script in a Script node has a reference to a given node it can send events directly to any eventIn 
of that node and it can read the last value sent from any of its eventOuts. 

ISO/IEC 14772-2 covers all forms of access to a VRML browser from external applications. It is equally 
valid for a database with an object interface to access a standalone browser in a presentation slide as 
it is for a Java applet operating within a web browser and the available services do not vary. 

ISO/IEC 14772-2 does not provide a byte level protocol description as there can be many valid ways of 
expressing an interaction with a browser. Instead, it represents the interface in terms of the services 
provided and the parameters that are passed to access these services. Individual language and protocol 
bindings to these services are available as annexes to ISO/IEC 14772-2. 
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VT 

1. DEC 

EK-VT100TM-003 VT100 Series Video Terminal Technical Manual 

WARC 

1. IIPC 

 https://netpreserve.org/ 

 The CDX File Format 

The WARC Format 1.0 

WARC 1.0 är ekvivalent med ISO 28500:2009. 

The WARC Format 1.1 

WARCH 1.1 har samma beskrivning som föregående version (1.0), men den saknar datum, och det 
framgår inte om den motsvarar ISO 28500:2017. 

2. ISO 

 http://bibnum.bnf.fr/WARC/ 

ISO 28500:2017 Information and documentation — WARC file format 

ISO 28500 specifies the WARC file format: 

– to store both the payload content and control information from mainstream Internet application layer 
protocols, for example, HTTP, DNS, FTP; 

– to store arbitrary metadata linked to other stored data, for example, subject classifier, discovered 
language, encoding; 

– to support data compression and maintain data record integrity; 

– to store all control information from the harvesting protocol, not just response information, for 
example, request headers; 

– to store the results of data transformations linked to other stored data; 

– to store a duplicate detection event linked to other stored data, which reduces storage in the presen-
ce of identical or substantially similar resources; 

– to be extended without disruption to existing functionality; 

https://netpreserve.org/
http://bibnum.bnf.fr/WARC/
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– to support handling of overly long records by truncation or segmentation, where desired. 

WATERML 

 http://www.waterml2.org/ 

 https://www.ogc.org/standards/waterml 

1. OGC 

OGC (10-126r4) WaterML 2.0: Part 1- Timeseries 

OGC (10-126r4) is an OpenGIS Encoding Standard for the representation of hydrological observations 
data with a specific focus on time series structures. WaterML2.0 is implemented as an application 
schema of the GML (Geography Markup Language) 3.2.1, making use of the OGC Observations & 
Measurements standards. 

WaterML2.0 is designed as an extensible schema to allow encoding of data to be used in a variety of 
exchange scenarios. Example areas of usage are: exchange of data for operational hydrological monit-
oring programs; supporting operation of infrastructure, such as dams, supply systems; cross-border 
exchange of observational data; release of data for public dissemination; enhancing disaster mana-
gement through data exchange; and exchange in support of national reporting. 

The core aspect of the model is in the correct, precise description of time series. Interpretation of time 
series relies on understanding the nature of the process that generated them. WaterML2.0 provides the 
framework under which time series can be exchanged with appropriate metadata to allow correct mach-
ine interpretation and thus correct use for further analysis. Existing systems should be able to use this 
model as a conceptual ‘bridge’ between existing schema or systems, allowing consistency of the data 
to maintained. 

OGC (15-018r2) WaterML2.0: part 2 – Ratings, Gaugings and Sections 

OGC (15-018r2) defines an information model to describe hydrological ratings, gauging observations 
and survey observations. It is part 2 of the WaterML2.0 'suite' of standards; the first part covered time-
series observations and monitoring points. OGC (15-018r2) re-uses types from part 1. 

OGC (14-111r6) WaterML 2: Part 3 - Surface Hydrology Features (HY_Features) - Conceptual Model 

OGC (14-111r6) defines a common conceptual feature model for use in identification of features as 
typical features of the hydrology domain using established models and patterns in use in the Hydrology 
domain and endorsed by WMO and UNESCO such as those documented in the "International Glossary 
of Hydrology". 

OGC (16-032r2) WaterML 2: Part 4 –GroundWaterML 2 (GWML2) 

OGC (16-032r2) is an OGC conceptual, logical and encoding standard for GWML2, which represents 
key groundwater data. GWML2 is implemented as an application schema of GML (Geography Markup 
Language) 3.2.1, and re-uses entities from other GML application schema, most notably the OGC 
Observations & Measurements standard and the OGC/IUGS GeoSciML 4.0 (OGC 16-008) standard. 
GWML2 is designed to enable a variety of data exchange scenarios. These scenarios are captured by 
its five motivating use cases. 

http://www.waterml2.org/
https://www.ogc.org/standards/waterml
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– A commercial use-case focused on drilling water wells with knowledge of aquifers. 

– A policy use case concerned with the management of groundwater resources. 

– An environmental use-case that considers the role of groundwater in natural eco-systems. 

– A scientific use-case concerned with modeling groundwater systems. 

– A technologic use-case concerned with interoperability between diverse information systems and 
associated data formats. 

WAV 

 BWF 

 XMP 

 RIFF 

1. IETF 

RFC 2361 WAVE and AVI Codec Registries 

Internet applications may reference specific codecs within the WAVE and AVI registries as follows: 

– video/vnd.avi; codec=XXX where XXX identifies a specific video codec within the AVI Registry. 

– audio/vnd.wave; codec=YYY where YYY identifies a specific audio codec within the WAVE Registry. 

Appendix A and Appendix B provides an authoritative reference for the interpretation of the required 
"codec" parameter. That is, the current set of audio codecs that are registered within the WAVE Registry 
are enumerated in Appendix A. Appendix B enumerates the current set of video codecs that have been 
registered to date within the AVI Registry. 

2. MICROSOFT 

Microsoft Multimedia Standards Update (April 15, 1994 Revision: 3.0) New Multimedia Data Types and 
Data Techniques 

The Microsoft Multimedia Standards Update presents new and updated information for dealing with 
multimedia data under Microsoft Windows. It defines new RIFF file forms (AVI, CPPO, ACON) and 
chunks (RIFF, WAV). 

WCAG 

1. DIGG 

 https://webbriktlinjer.se/ 

https://webbriktlinjer.se/
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 https://designers.italia.it/ (Italienska riktlinjer med tekniska föreskrifter för offentliga förvaltningars webbplatser)289 

Webbriktlinjer sammanfattar erfarenheter från mer än ett decennium av webbutveckling inom svensk 
förvaltning. Vägledningen implementerar tillgänglighetsstandarden WCAG (2.1).290 

2. ETSI 

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) Accessibility requirements for ICT products and services 

EN 301 549 specifies the functional accessibility requirements applicable to ICT products and services, 
together with a description of the test procedures and evaluation methodology for each accessibility 
requirement in a form that is suitable for use in public procurement within Europe. It is intended to be 
used with web based technologies, non-web technologies and hybrids that use both. It covers both 
software and hardware as well as services. It is intended for use by both providers and procurers, but it 
is expected that it will also be of use to many others as well. 

The relationship between EN 301 549 and the essential requirements of Directive 2016/2102 on the 
accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies is given in Annex A. 

EN 301 549 contains the necessary functional requirements and provides a reference document such 
that if procedures are followed by different actors, the results of testing are similar and the interpretation 
of those results is clear. The test descriptions and evaluation methodology included in EN 301 549 are 
elaborated to a level of detail compliant with ISO/IEC 17007:2009, so that conformance testing can give 
conclusive results. 

3. ISO/IEC 

ISO/IEC 40500:2012 Information technology — W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.0 

ISO/IEC 40500 covers a wide range of recommendations for making Web content more accessible. 
Following these guidelines makes content accessible to a wider range of people with disabilities, includ-
ing blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations, limit-
ed movement, speech disabilities, photo-sensitivity and combinations of these. Following these guidelin-
es also often makes your Web content more usable to users in general. 

WCAG 2.0 success criteria are written as testable statements that are not technology-specific. Guidance 
about satisfying the success criteria in specific technologies, as well as general information about inter-
preting the success criteria, is provided in separate documents. 

4. W3C 

W3C Recommendation (05 June 2018) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 

                                                
289  AGID (ita. Agenzia per l’Italia Digitale) anmälan till EU om (eng.) Design guidelines for public administration 

web services. En engelsk översättning av remissen (eng. public consultation) finns tillgänglig. 
 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=512&mLang=SV 

(20210804) 
290  https://webbriktlinjer.se/om-webbplatsen/ (20210503) 

https://designers.italia.it/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=512&mLang=SV
https://webbriktlinjer.se/om-webbplatsen/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 983 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

WCAG covers a wide range of recommendations for making Web content more accessible. Following 
these guidelines makes content more accessible to a wider range of people with disabilities, including 
accommodations for blindness and low vision, deafness and hearing loss, limited movement, speech 
disabilities, photosensitivity, and combinations of these, and some accommodation for learning disabiliti-
es and cognitive limitations. However, it does not address every user need for people with these disabili-
ties. These guidelines address accessibility of web content on desktops, laptops, tablets, and mobile 
devices. Following these guidelines also often makes Web content more usable to users in general. 

WCAG success criteria are written as testable statements that are not technology-specific. Guidance 
about satisfying the success criteria in specific technologies, as well as general information about inter-
preting the success criteria, is provided in separate documents. 

WCAG 2.1 extends WCAG 2.0, which was published as a W3C Recommendation December 2008. 
Content that conforms to WCAG 2.1 also conforms to WCAG 2.0. The WG intends that for policies 
requiring conformance to WCAG 2.0, WCAG 2.1 can provide an alternate means of conformance. The 
publication of WCAG 2.1 does not deprecate or supersede WCAG 2.0. While WCAG 2.0 remains a 
W3C Recommendation, the W3C advises the use of WCAG 2.1 to maximize future applicability of acc-
essibility efforts. The W3C also encourages use of the most current version of WCAG when developing 
or updating Web accessibility policies. 

WEBCGM 

 www.cgmopen.org/webcgm/ 

 https://www.w3.org/Graphics/WebCGM/ 

 SVG 

 CGM 

1. OASIS 

WebCGM Version 2.1 OASIS Standard 01 March 2010 

OASIS WebCGM Version 2.1 är ekvivalent med W3C WebCGM Version 2.1. 

2. W3C 

WebCGM 2.1 W3C Recommendation 01 March 2010 

WebCGM is a profile of CGM, an ISO standard (ISO/IEC 8632) for the interchange of 2D vector and 
mixed vector and raster graphics. WebCGM adds web linking and is optimized for web applications in 
technical illustration, electronic documentation, geophysical data visualization, and similar fields. 
WebCGM unifies potentially diverse approaches to CGM utilization in Web document applications. 
Therefore, it represents a significant interoperability agreement amongst major users and implementers 
of the ISO CGM standard. 

The design criteria for WebCGM aim to balance graphical expressive power on the one hand, versus 
simplicity and implementability on the other. A small but powerful set of standardized metadata elements 
supports the functionalities of hyperlinking and document navigation, picture structuring and layering, 
and enabling search and query of WebCGM picture content. WebCGM 2.1 refines and completes the 

http://www.cgmopen.org/webcgm/
https://www.w3.org/Graphics/WebCGM/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 984 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

features of the major WebCGM 2.0 release. WebCGM 2.0 added a DOM API specification for program-
matic access to WebCGM objects, a specification of an XCF (XML Companion File) architecture, and 
extended the graphical and intelligent content of WebCGM 1.0. 

WEBDAV 

 http://www.webdav.org/ 

1. IETF 

RFC 4918 HTTP Extensions for Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) 

WebDAV consists of a set of methods, headers, and content-types ancillary to HTTP/1.1 for the mana-
gement of resource properties, creation and management of resource collections, URL namespace 
manipulation, and resource locking, that is, collision avoidance. RFC 4918 replaces RFC 2518 with 
minor revisions mostly due to interoperability experience. 

WEBM 

1. GOOGLE 

WebM Container Guidelines, last modified: 2017-11-28 

 Matroska 

WebM is a digital multimedia container file format promoted by the open-source WebM Project. It comp-
rises a subset of the Matroska multimedia container format. 

WEBP 

 https://developers.google.com/speed/webp 

 RIFF 

1. GOOGLE 

Compression Techniques, last updated 2021-04-14 

WebP is a new image format developed by Google that is optimized to enable faster and smaller images 
on the Web. It supports: 

– Lossy compression: The lossy compression is based on VP8 key frame encoding. 

– Lossless compression: The lossless compression format is developed by the WebP team. 

– Transparency: 8-bit alpha channel is useful for graphical images. The Alpha channel can be used 
along with lossy RGB, a feature that's currently not available with any other format. 

http://www.webdav.org/
https://developers.google.com/speed/webp
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– Animation: It supports true-color animated images. 

– Metadata: It may have EXIF and XMP metadata, for example, used by cameras. 

– Color Profile: It may have an embedded ICC profile. 

WebP Container Specification, last updated 2021-04-14 

WebP is an image format that uses either 

– the VP8 key frame encoding to compress image data in a lossy way, or 

– the WebP lossless encoding. 

It could possibly use other encodings in the future. These encoding schemes should make it more effici-
ent than currently used formats. It is optimized for fast image transfer over the network, for example, for 
websites. The WebP format has feature parity with other formats as well, for example, color profile, 
metadata, animation. The WebP container is based on RIFF (Resource Interchange File Format). It 
allows feature support over and above the basic use case of WebP, that is, a file containing a single 
image encoded as a VP8 key frame. It supports: 

– Lossless compression using the WebP Lossless Format. 

– Metadata stored in EXIF or XMP. 

– Transparency, that is, alpha channels. 

– Color Profile, embedded ICC profile as described by the International Color Consortium. 

– Animation, multiple frames with pauses between them. 

WebP Lossless Bitstream Specification, 2012-06-19, amended on 2014-09-16 

WebP lossless is an image format for lossless compression of ARGB images. The lossless format stores 
and restores the pixel values exactly, including the color values for zero alpha pixels. The format uses 
sub-resolution images, recursively embedded into the format itself, for storing statistical data about the 
images, such as the used entropy codes, spatial predictors, color space conversion, and color table. 
LZ77, Huffman coding. The format also uses a color cache for compression of the bulk data. Decoding 
speeds faster than PNG have been demonstrated, as well as 25% denser compression than can be 
achieved using today's PNG format. 

WEB LINKING 

 Atom 

1. IETF 

RFC 8288 Web Linking 
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RFC 8288 defines a model for the relationships between resources on the Web, "links", and the type of 
those relationships, "link relation types". It also defines the serialization of such links in HTTP headers 
with the Link header field. 

WMS 

1. ISO 

ISO 19128:2005 Geographic information — Web map server interface 

ISO 19128 specifies the behavior of a service that produces spatially referenced maps dynamically from 
geographic information. It specifies operations to retrieve a description of the maps offered by a server, 
to retrieve a map, and to query a server about features displayed on a map. ISO 19128 is applicable to 
pictorial renderings of maps in a graphical format; it is not applicable to retrieval of actual feature data 
or coverage data values. 

2. OGC 

OGC 06-042 (2006-03-15, v1.3.0) OpenGIS Web Map Server Implementation Specification 

OGC 06-042 är ekvivalent med ISO 19128. 

WINDOWS 1252 

1. MICROSOFT 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/intl/code-page-identifiers 

Windows Code Page 1252 (v3.0) Windows Latin 1 (ANSI) 

I version 3.0 i Windows Code Page 1252 finns ingen definition för kod 0x80, 0x81, 0x8D,0x8E, 0x8F, 0x90, 
0x9D,0x9E. I en senare okänd slutlig version definierades 0x80, 0x8E, 0x9E som € (eng. Euro Sign), Ž (eng. 
Latin Capital Letter Z With Caron), respektive ž (eng. Latin Small Letter Z With Caron). 

WMA 

 WMV 

 XMP 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/intl/code-page-identifiers
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1. MICROSOFT 

WMA (eng. Windows Media Audio) är en del av Microsofts proprietära Windows Media Kodek; ett 
programbibliotek för att komprimera och dekomprimera ljud i de korresponderande formaten:291 

‒ Windows Media Audio 9 

‒ Windows Media Audio 10 Professional 

‒ Windows Media Audio 9 Lossless 

‒ Windows Media Audio 9 Voice 

WMV 

 WMA 

 XMP 

1. MICROSOFT 

WMV (eng. Windows Media Video) är en del av Microsofts proprietära Windows Media Kodek; ett 
programbibliotek för att komprimera och dekomprimera video i de korresponderande formaten:292 

‒ Windows Media Video 9 

‒ Windows Media Video 9 Screen 

‒ Windows Media Video 9 Image Version 2 

‒ Windows Media Video 9 VCM (Video Compression Manager) 

WOFF 

1. W3C 

W3C Recommendation (13 December 2012) WOFF File Format 1.0 

W3C Recommendation WOFF (Web Open Font Format) specifies a font packaging format. This format 
was designed to provide lightweight, easy-to-implement compression of font data, suitable for use with 
CSS @font-face rules. Any properly licensed TrueType, OpenType, and Open Font Format file can be 
packaged in WOFF for Web use. User agents decode the WOFF file to restore the font data such that 
it will display identically to the input font. WOFF also allows additional metadata to be attached to the 
file; this can be used by font designers or vendors to include licensing or other information, beyond that 

                                                
291  Microsoft (05/31/2018) About the Windows Media Codecs. 
 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/about-the-windows-media-codecs#windows-media-audio-codecs 

(20210411) 
292  Microsoft (05/31/2018) About the Windows Media Codecs. 
 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/about-the-windows-media-codecs#windows-media-video-9-series-codecs  

(20210411) 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/about-the-windows-media-codecs#windows-media-audio-codecs
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/about-the-windows-media-codecs#windows-media-video-9-series-codecs
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present in the original font. Such metadata does not affect the rendering of the font in any way, but may 
be displayed to the user on request. WOFF is not intended to replace other formats such as TrueType, 
OpenType, Open Font Format, or SVG fonts. It provides an alternative solution for use cases where 
other formats may be less optimal, or where licensing considerations make their use less acceptable. 

W3C Recommendation (01 March 2018) WOFF File Format 2.0 

Based on experience with WOFF 1.0, which is widely deployed, W3C Recommendation on WOFF 2.0 
was developed to provide improved compression and thus lower use of network bandwidth, while still 
allowing fast decompression even on mobile devices. This is achieved by combining a content-aware 
preprocessing step and improved entropy coding, compared to the Flate compression used in WOFF 
1.0. 

WSDL 

1. W3C 

W3C Recommendation (26 June 2007) Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 
0: Primer 

W3C Recommendation WSDL is intended for readers who wish to have an easier, less technical intro-
duction to the main features of the language. This primer is only intended to be a starting point toward 
use of WSDL 2.0, and hence does not describe every feature of the language. Users are expected to 
consult the WSDL 2.0 specification if they wish to make use of more sophisticated features or tech-
niques. This primer is non-normative. Any specific questions of what WSDL 2.0 requires or forbids 
should be referred to the WSDL 2.0 specification. 

W3C Recommendation (26 June 2007) Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 
1: Core Language 

W3C Recommendation WSDL describes an XML language for describing Web services. It defines the 
core language which can be used to describe Web services based on an abstract model of what the 
service offers. It also defines the conformance criteria for documents in this language. 

W3C Recommendation (26 June 2007) Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 
2: Adjuncts 

W3C Recommendation WSDL specifies predefined extensions for use in WSDL 2.0: 

– Message exchange patterns 

– Operation safety 

– Operation styles 

– Binding extensions for SOAP and HTTP 

W3C Recommendation (28 August 2007) Semantic Annotations for WSDL and XML Schema 
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W3C Recommendation on Semantic Annotations for WSDL and XML Schema defines a set of extension 
attributes for WSDL and XML Schema definition language that allows description of additional semantics 
of WSDL components. The W3C Recommendation defines how semantic annotation is accomplished 
using references to semantic models, for example, ontologies. SAWSDL (Semantic Annotations for 
WSDL and XML Schema) does not specify a language for representing the semantic models. Instead it 
provides mechanisms by which concepts from the semantic models, typically defined outside the WSDL 
document, can be referenced from within WSDL and XML Schema components using annotations. 

WTVML 

 https://portal.etsi.org/webapp/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=19886 

1. ETSI 

 Kommissionens beslut (2007/176/EG) av den 11 december 2006 om en förteckning över standarder och/eller specifikationer för 
elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och tjänster, som ersätter alla tidigare versioner 
[delgivet med nr K(2006) 6364] 

ETSI TS 102 322 V1.1.1 (2004-05) Specification for a Lightweight Microbrowser for interactive tv 
applications, based on and compatible with WML 

ETSI TS 102 322 is the initial public release of WTVML (Worldwide TV Mark-up Language). It is an 
evolving standard designed to provide a device independent means to author service applications for 
televisions and other similarly capable small foot-print devices. 

The growth of Digital TV receivers around the world is probably the most significant area or growth in 
digital devices, as PC based Internet and Mobile devices all reach maturity or saturation. The need for 
a common authoring format for Interactive TV services is therefore clear, and yet the market is moving 
too quickly for it to stop and re-define a new format for television. It is with this in mind, and the belief 
that all Digital TV operators, including BSkyB, will benefit from a growth and in standardization of the 
Interactive Services marketplace on a pan-national scale, that this tried and tested format is submitted 
to the Industry. 

WTVML is a mature markup language based on XML. It is a derivation of WML (Wireless Markup Langu-
age) 1.3 as defined as part of the OMA (Open Mobile Alliance) WAP (Wireless Application Protocol) 
1.2.1 specifications, and is designed to deliver and specify content and user interfaces for Digital TV 
set-top-boxes and other similarly specified devices. WTVML is designed with the constraints of the tele-
vision in mind. 

– Relatively small display and limited input facilities. 

– Narrow band or absent network connection (return path). 

– Limited memory and computational resources. 

– The need for precise televisual control over positioning and style. 

– The need to deliver consistent user interface behaviors and minimize the authoring effort to achieve 
them. 

WTVML contains the following major functional areas: 

https://portal.etsi.org/webapp/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=19886
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– Dynamic text presentation and layout, including images support, formatting and sophisticated layout 
commands. 

– Overall screen and style control, allowing the definition of screen templates (Modes) involving 
various high level objects types, for example, AV windows, browsers, menus, images. 

– Sophisticated navigation model, where content can be organized into Cards and Decks. Cards 
specify one or more units of user interaction. Cards can be grouped into decks. A WTVML deck is 
similar to an HTML page in that it is defined by a URL (RFC 2396) and is the unit of content trans-
mission. Decks can reference different "Modes", as well as other resources. 

– WTVML includes support for explicitly managing the navigation between cards and decks. WTVML 
also includes provisions for event handling in the device, which may be used for navigational pur-
poses or to execute scripts or reset or change any attribute in the DOM or mode. WML also supports 
anchored links, similar to those found in HTML 4.0 Specification. 

– String parameterization and state management; all WTVML decks can be parameterized using a 
state model. Variables can be used in the place of strings and are substituted at run-time. This 
parameterization allows for more efficient use of network resources, and very dynamic templated 
applications to be created. 

WTVML can completely describe the user interface look, feel behavior, and state models of an Inter-
active TV application. WTVML does this due to its sophisticated DTD and defined User Agent behavior. 
Application UI effects are created by manipulating the WTVML elements and attributes directly, and 
rarely with the use of Script. This ensures that WTVML applications are "portable" with the fixed behavior 
mapping well onto a number of set-top-box run time environments, through fixed transformations or 
compile steps. 

WWF 

1. WWF 

Tyska WWF (eng. World Wide Fund for Nature) tog fram ett program som framställde PDF med en 
policy som avsåg att begränsa funktionaliteten utskrift i en PDF-läsare. En PDF-läsare måste imple-
mentera DRM för att kunna följa policyn. Denna typ av PDF presenterades som ett nytt filformat, 
benämnd WWF med filändelsen .wwf.293 

X.509 

 PKIX X.509 v3 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 9594-8:2020 Information technology — Open systems interconnection — Part 8: The 
Directory: Public-key and attribute certificate frameworks 

                                                
293  https://wwf.panda.org/wwf_news/?197872/New-WWF-file-format-will-help-save-trees 

 https://web.archive.org/web/20101204121018/http://www.saveaswwf.com/en/faqs.html (20210409) 

https://wwf.panda.org/wwf_news/?197872/New-WWF-file-format-will-help-save-trees
https://web.archive.org/web/20101204121018/http:/www.saveaswwf.com/en/faqs.html
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 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO/IEC 9594-8 är ekvivalent med ITU-T Rekommendation X.509. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.509 (10/19) Information technology – Open Systems Interconnection – The 
Directory: Public-key and attribute certificate frameworks 

ITU-T X.509 introducerar grunderna av tekniska metoder för asymmetrisk kryptering, och 

– definierar ett ramverk för publik-nyckel infrastrukturen eller PKI (eng. Public-Key Infrastructure) och 
privilegium hanteringsinfrastruktur eller PMI (eng. Privilege Management Infrastructure), 

– specificerar datatyper för certifikat för publika nycklar och attribut, och återkallade certifikat eller CRL 
(eng. Certificate Revocation List) för publika nycklar och attribut eller ACRL (eng. attribute CRL). 

– definierar utökningar för certifikat och CRL, 

– definierar schema för kataloger som möjliggör lagringen av data relaterad till PKI och PMI i en kata-
log, 

– definierar entitet som certifikatutfärdare eller CA (eng. Certification Authority), attributauktoritet eller 
AA (eng. Attribute Authority), förlitande part (eng. relying party), privilegium verifierare (eng. privilege 
verifier), tillitsmäklare (eng. trust broker), tillitsförankring (eng. trust anchor), 

– specificerar principer för bland annat certifikat validering, valideringssökväg, certifikatpolicy, 

– specificerar en förteckning för auktoritetsvalidering som tillåter snabb validering och begränsningar 
på kommunikationer. 

 

3. PKI 

3.1. Inledning 

X.509 specificerar en publik-nyckel-infrastruktur, förkortat på engelska som PKI (eng. Public Key 
Infrastructure), för att utfärda, återkalla, och validera publik-nyckel-certifikat. En PKI kan namnges 
efter Tillitsmodellen som används för att organisera certifikatutfärdare. Till exempel Hierarkisk-PKI, 
Korsvis-PKI, Mesh-PKI, Bro-PKI. PKI ska inte sammanblandas med PMI. 

3.2. Certifieringsförfarande 

Ett yttrande om certifieringsförfarande, förkortat på engelska som CPS (eng. Certification Practice 
Statement) är en beskrivning av hur certifikatutfärdaren praktiskt går tillväga för att utfärda certifikat. 

3.3. Certifikat 

Ett certifikat intygar att ett nyckelpar tillhör en specifik fysisk eller juridisk person. 
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3.4. Certifikatets livscykel 

Ett certifikat måste ha en begränsad livstid. Certifikatets livscykel efter utfärdande består av förnyan-
de, förfallande eller upphävande. 

3.5. Certifikatpolicy 

En certifikatpolicy är uppsättning regler som indikerar tillämpningen av en publik-nyckel-certifikat för 
en specifik gemenskap och, eller klass av applikationer med gemensamma säkerhetskrav. Till exem-
pel, en specifik certifikatpolicy kan avse tillämpningen av en typ av certifikat för autentiseringen av 
transaktioner av varor inom en viss prisintervall. 

3.6. Certifikatsförråd 

I ett certifikatsförråd, förkortat på engelska som CR (eng. Certificate Repository), återfinns alla certifi-
kat utfärdade av certifikatutfärdaren, lagrade på en logisk plats. Till exempel, i en databas. Förrådet 
kan fungera som en central lagringsplats för alla offentliga nycklar, och även alla upphävda certifikat. 

3.7. Certifikatutfärdare 

En certifikatutfärdare, förkortat på engelska som CA (eng. Certification Authority), ansvar för att ska-
pa och digitalt signera certifikat, och eventuellt skapa nycklar för en utställare. En certifikatutfärdare 
är en betrodd tredje part, förkortat på engelska som TTP (eng. Trusted Third Party). En TTP under-
stödjer transaktionen mellan utställaren och mottagaren. 

3.8. Förteckning över återkallade certifieringsutfärdare 

En förteckning över återkallade certifikatutfärdare, förkortat på engelska som CARL (eng. Certificate 
Authority Revocation List) används för att kontrollera att alla certifikatutfärdare för signaturen var 
giltiga vid tidpunkten för signeringen. 

3.9. Förteckning över återkallade certifikat 

En förteckning över återkallade certifikat, förkortat på engelska som CRL (eng. Certificate Revocati-
on List), innehåller information om giltigheten av certifikat. Förteckningen används för att kontrollera 
att certifikatet för en digital signatur var giltig vid tidpunkten för signering. En förteckning över återkall-
ade certifikat upprätthålls av en certifikatutfärdare efter att certifikatet antingen markerats som ogiltigt 
i eller borttagits från platsen där certifikaten förvarats. Problemet är att förteckningarna publiceras 
inom specifika intervaller, och ett nyckelpar som inte längre är tillförlitlig kommer fortfarande att rapp-
orteras som "giltig" fram tills att förteckningen uppdaterats. 

3.10. Registreringsauktoritet 

En registreringsauktoritet, förkortat på engelska som RA (eng. Registration Authority), har ansvar för 
att identifiera och autentisera personer som ska utställas en publik-nyckel-certifikat av certifikatut-
färdaren. En registreringsauktoritet kan vara en fysisk resurs för att hantera en logisk fördelning av 
arbetsuppgifter som annars sköts av certifikatutfärdaren, vilket avlastar certifikatutfärdarens arbets-
börda. En certifikatutfärdare kan således uppställa en eller flera registreringsauktoriteter som hanter-
ar själva certifikatsprocessen mot allmänheten. Definitionen av omfånget av registreringsauktoritet i 
X.509 skiljer sig från X.660. 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 993 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

4. PMI 

4.1. Inledning 

X.509 specificerar en priviligierad hanteringsinfrastruktur, förkortat på engelska som PMI (eng. Privi-
lege Management Infrastructure) för att utfärda, återkalla, och validera attribut-nyckel-certifikat. PMI 
ska inte sammanblandas med PKI. 

4.2. Attributauktoritet 

En attributauktoritet, förkortat på engelska som AA (eng. Attribute Authority) utställer attributcertifikat 
som binder en eller flera attribut till en identitet. Attributen certifierar identitetens behörighet. Till ex-
empel, den funktion eller roll som identiteten har i en organisation med den juridiska behörighet som 
tillåter att en juridisk handling eller åtgärd kan vidtas. Till exempel, fullmakt att binda organisation till 
ett avtal. Attributsauktoriteter upprättas vanligtvis inom organisationer, vilka ska ha kunskap om varje 
individs behörighet inom organisationen. Attributscertifikat kan också ha korta giltighetsperioder. Till 
exempel, endast giltig för en dag. 

X3D 

 https://www.web3d.org/ 

 https://www.x3dom.org/ 

 Föregångaren till X3D är VRML. 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19775-1:2013 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base 
components 

ISO/IEC 19775-1 defines a software system that integrates network-enabled 3D graphics and multi-
media. Conceptually, each X3D application is a 3D time-based space that contains graphic and aural 
objects that can be dynamically modified through a variety of mechanisms. ISO/IEC 19775-1 defines 
the architecture and base components of X3D. 

The semantics of X3D describe an abstract functional behavior of time-based, interactive 3D, multimedia 
information. ISO/IEC 19775-1 does not define physical devices or any other implementation-dependent 
concepts, for example, screen resolution and input devices. It is intended for a wide variety of devices 
and applications, and provides wide latitude in interpretation and implementation of the functionality. For 
example, it does not assume the existence of a mouse or 2D display device. Each X3D application: 

– implicitly establishes a world coordinate space for all objects defined, as well as all objects included 
by the application; 

– explicitly defines and composes a set of 3D and multimedia objects; 

– can specify hyperlinks to other files and applications; 

– can define programmatic or data-driven object behaviors; 

https://www.web3d.org/
https://www.x3dom.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 994 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– can connect to external modules or applications via programming and scripting languages; 

– explicitly declares its functional requirements by specifying a profile; 

– can declare additional functional requirements by specifying components. 

ISO/IEC 19775-2:2015 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 2: Scene access interface (SAI) 

ISO/IEC 19775-2 specifies a standard set of services that are made available by a browser so that an 
author can access the scene graph while it is running. Such access is designed to support inspection 
and modification of the scene graph. 

ISO/IEC 19776-1:2015 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup 
Language (XML) encoding 

ISO/IEC 19776-1 defines a system that integrates 3D graphics and multimedia. Conceptually, each X3D 
file is a 3D time-based space that contains graphic and aural objects that can be dynamically modified 
through a variety of mechanisms. ISO/IEC 19776-1 defines a mapping of the abstract objects in X3D to 
a specific X3D encoding using XML. Each XML-encoded X3D file: 

– supports all of the purposes of X3D files defined in the X3D abstract specification ISO/IEC 19775; 

– encodes X3D constructs in an XML format. 

An XML-encoded X3D file may be referenced from files using other X3D encodings and may itself refe-
rence other X3D files encoded using other X3D encodings. Such files can only be processed by brow-
sers that conform to all of the utilized X3D encodings. 

ISO/IEC 19776-2:2015 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 2: Classic VRML 
encoding 

ISO/IEC 19776-2 defines a system that integrates 3D graphics and multimedia. ISO/IEC 19776-2 defin-
es a mapping of the abstract objects in X3D to a specific encoding using the technique defined for VRML 
(ISO/IEC 14772). Each Classic VRML-encoded X3D file: 

– supports all of the purposes of X3D files defined in ISO/IEC 19775; 

– encodes X3D constructs in Classic VRML format. 

A Classic VRML-encoded X3D file may be referenced from files using other encodings and may itself 
reference X3D files encoded using other encodings. Such files can only be processed by browsers 
which conform to all of the utilized encodings. 

ISO/IEC 19776-3:2015 Information technology — Computer graphics, image processing and 
environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 3: Compressed binary 
encoding 
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ISO/IEC 19776-3 defines a system that integrates 3D graphics and multimedia. ISO/IEC 19776-3 defin-
es a mapping of the abstract objects in X3D to a specific X3D encoding written out in a compact binary 
form. Each X3D file encoded using the Compressed binary encoding: 

– supports all of the purposes of X3D files defined in the X3D abstract specification ISO/IEC 19775; 

– encodes X3D constructs in a compressed binary format, taking advantage of geometric and informa-
tion-theoretic compression techniques. 

X3D files encoded using the Compressed binary encoding may be referenced from files using other 
X3D encodings, and may itself reference other X3D files encoded using other X3D encodings. Sets of 
X3D files that use multiple encodings can only be processed by browsers that support all of the utilized 
X3D encodings. 

ISO/IEC 19777-1:2006 Information technology — Computer graphics and image processing — 
Extensible 3D (X3D) language bindings — Part 1: ECMAScript 

For integration into a programming language, the X3D abstract interfaces are embedded in a language-
dependent layer obeying the particular conventions of that language. ISO/IEC 19777-1 specifies such a 
language dependent layer for the ECMAScript language. ISO/IEC 19775-2 specifies a language-inde-
pendent API to a set of services and functions. 

ISO/IEC 19777-2:2006 Information technology — Computer graphics and image processing — 
Extensible 3D (X3D) language bindings — Part 2: Java 

ISO/IEC 19777-2 specifies a language-independent API to a set of services and functions. For integrati-
on into a programming language, the X3D abstract interfaces are embedded in a language dependent 
layer obeying the particular conventions of that language. ISO/IEC 19777-2 specifies such a language-
dependent layer for the Java programming language. 

XADES 

XML avancerade elektroniska underskrifter, förkortat på engelska som XAdES, enligt specifikationer 
från ETSI. 

1. ETSI 

1.1. EN 319 132 

 För en jämförelse av väsentliga förändringar mellan EN 319 132 och dess föregångare TS 101 903 och TS 103 172, se ETSI TR 119 
112 V1.1.1 (2019-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Most significant differences between AdES/ASiC ENs and 
previous TSs. 

ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures 

ETSI EN 319 132-1 specifies XAdES digital signatures that build on XML digital signatures, by incorpora-
tion of signed and unsigned qualifying properties, which fulfil certain common requirements in a number 
of use cases, for example, the long term validity of digital signatures. ETSI EN 319 132-1 specifies XML 
Schema definitions for the aforementioned qualifying properties as well as mechanisms for incorporating 
them to XAdES signatures. 
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ETSI EN 319 132-1 specifies formats for XAdES baseline signatures, which provide the basic features 
necessary for a wide range of business and governmental use cases for electronic procedures and 
communications to be applicable to a wide range of communities when there is a clear need for inter-
operability of digital signatures used in electronic documents. It defines four levels of XAdES baseline 
signatures addressing incremental requirements to maintain the validity of the signatures over the long 
term, in a way that a certain level always addresses all the requirements addressed at levels that are 
below it. Each level requires the presence of certain XAdES qualifying properties, suitably profiled for 
reducing the optionality as much as possible. 

Procedures for creation and validation of XAdES digital signatures are out of scope and specified in EN 
319 102. ETSI EN 319 132-1 aims at supporting electronic signatures in different regulatory frameworks. 

ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures; Part 2: Extended XAdES signatures 

ETSI EN 319 132-2 specifies XAdES digital signatures that build on XML digital signatures, by incorpo-
ration of signed and unsigned qualifying properties, which fulfil certain common requirements in a num-
ber of use cases, for example, as the long term validity of digital signatures. It specifies a number of 
XAdES signature levels, each one based on different combinations of qualifying properties, with a higher 
degree of optionality than the XAdES baseline signatures specified in ETSI EN 319 132-1. XAdES digital 
signatures specified in the two parts of ETSI EN 319 132 aim at supporting electronic signatures in 
different regulatory frameworks. 

1.2. TS 119 132 

ETSI TS 119 132-3 V1.1.1 (2021-01) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures; Part 3: Incorporation of Evidence Record Syntax (ERS) mechanisms in XAdES 

ETSI TS 119 132-3 covers: 

– The mechanisms for incorporating Evidence Record Syntax (RFC 4998, RFC 6283) into a XAdES 
signature as an alternative Proof Of Existence to xadesv141:ArchiveTimeStmap. 

– How the new mechanisms should be managed for being incorporated into XAdES signatures with 
xadesv141:ArchiveTimeStamp already incorporated. 

– How the new mechanisms should be managed for being incorporated to legacy XAdES signatures. 
It also includes the new aforementioned mechanisms into the repertoire of XAdES levels signatures 
already defined, which could imply the definition of a new level. 

1.3. Teknisk kontroll 

1.3.1. ETSI Signatures Conformance Checker 

Etsi centrum för test och interoperabilitet, förkortat på engelska som CTI (eng. Centre for Testing 
and Interoperability) tillhandahåller en kostnadsfri tjänst för att teknisk kontrollera om en implemen-
tering av XAdES överensstämmer med EN 319 132, TS 103 171, och TS 101 903.294 

                                                
294  https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php (20210203) 

https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/index.php
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1.3.2. TR och TS 119-134 

ETSI TR 119 134-1 provides test suites for testing interoperability of signatures compliant with 
XAdES mother specification and XAdES Baseline Profile. It also defines a test suite for testing 
conformity of XAdES signatures against XAdES mother specification and XAdES Baseline Profile. 
Test suites for testing interoperability of signatures conformant to XAdES mother specification takes 
as starting point the test suites specified for the different ETSI Plugtests on XAdES and the first ETSI 
Plugtests on XAdES Baseline Profile. Test suites for testing conformity takes into account ETSI TS 
119 134-5 v1.1.1 Conformance Testing for XAdES Baseline Profile. 

ETSI TR 119 134-1 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 1: Overview 

ETSI TR 119 134-1 provides an overview of the series. 

ETSI TS 119 134-2 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 2: Test suites for testing interoperability 
of XAdES baseline signatures 

ETSI TS 119 134-2 should be used by entities interested in testing tools that generate and verify XAdES 
signatures not adhered to any specific profile, but compliant with the mother XAdES specification as 
defined in EN 19 132. 

ETSI TS 119 134-3 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 3: Test suites for testing interoperability 
of extended XAdES signatures 

ETSI TS 119 134-3 should be used by entities interested in testing tools that generate and verify XAdES 
signatures that claim to be compliant with the XAdES Baseline Profile as specified in EN 19 132. 

ETSI TS 119 134-4 V1.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 4: Testing Conformance of XAdES 
baseline signatures 

ETSI TS 119 134-4 specifies, among other things, rules for testing compliance of signatures against the 
XAdES specification. It allows developing a tool that can automatically check that generated XAdES 
signatures are fully compliant with the relevant aforementioned specifications, without any statement on 
their validity. 

ETSI TS 119 134-5 V2.1.1 (2016-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital 
signatures - Testing Conformance and Interoperability; Part 5: Testing Conformance of extended 
XAdES signatures 

ETSI TS 119 134-5 specifies, among other things, rules for testing compliance of signatures against the 
XAdES specification. It allows developing a tool that can automatically check that a XAdES Baseline 
signature is fully compliant with the relevant aforementioned specifications, without claiming any state-
ment on its validity. 
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1.4. Historik 

1.4.1. TS 103 171 

ETSI TS 103 171 V2.1.1 (2012-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES Baseline 
Profile 

1.4.2. TS 101 903 

ETSI TS 101 903 V1.3.2 (2006-03) XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) 

ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) 

2. ISO 

ISO 14533-2:2012 Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration — Long term signature profiles — Part 2: Long term signature profiles for XML 
Advanced Electronic Signatures (XAdES) 

Grundar sig i Etsi EN 319-132-1 v1.1.1 (april 2016) och EN 319-132-2 v1.1.1 (april 2016), och ITU-T 
Rekommendation X.509 (2005). 

XBRL 

 https://www.xbrl.org/ 

 ebXML 

 iXBRL 

XBRL är ett informationsformat för ekonomisk taxonomi, medan ebXML är ett informationsformat för 
ett protokoll att kommunicera och utbyta elektroniska handlingar. Till exempel, i XBRL. 

1. XBRL INTERNATIONAL 

Recommendation (31 December 2003 with errata corrections to 20 February 2013) Extensible 
Business Reporting Language (XBRL) 2.1 

XBRL allows software vendors, programmers, intermediaries in the preparation and distribution process 
and end users who adopt it as a specification to enhance the creation, exchange, and comparison of 
business reporting information. Business reporting includes, but is not limited to, financial statements, 
financial information, non-financial information, general ledger transactions and regulatory filings, such 
as annual and quarterly reports. The Recommendation on XBRL defines XML elements and attributes 
that can be used to express information used in the creation, exchange, and comparison tasks of busi-
ness reporting. XBRL consists of a core language of XML elements and attributes used in XBRL instan-
ces as well as a language used to define new elements and taxonomies of elements referred to in XBRL 
instances, and to express constraints among the contents of elements in those XBRL instances. 

https://www.xbrl.org/
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XCCDF 

 https://csrc.nist.gov/projects/security-content-automation-protocol/specifications/xccdf 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 18180:2013 Information technology — Specification for the Extensible Configuration 
Checklist Description Format (XCCDF) Version 1.2 

ISO/IEC 18180 specifies the data model and XML representation for XCCDF. An XCCDF document is 
a structured collection of security configuration rules for some set of target systems. The XCCDF speci-
fication is designed to support information interchange, document generation, organizational and situ-
ational tailoring, automated compliance testing, and scoring. ISO/IEC 18180 also defines a data model 
and format for storing results of security guidance or checklist testing. The intent of XCCDF is to provide 
a uniform foundation for expression of security checklists and other configuration guidance, and thereby 
foster more widespread application of good security practices. 

2. NIST 

NIST Interagency Report 7275 Revision 4 Specification for the Extensible Configuration Checklist 
Description Format (XCCDF) Version 1.2 

Interagency Report 7275 är ekvivalent med ISO/IEC 18180. 

XER 

 ASN.1 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 8825-4:2021 Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 4: XML Encoding Rules 
(XER) 

ISO/IEC 8825-4 specifies a set of Basic-XER that may be used to derive a transfer syntax for values of 
types defined in ISO/IEC 8824-1 and -2. It also specifies a set of CXER (Canonical XER) which provide 
constraints on the Basic-XER and produce a unique encoding for any given ASN.1 value. It further 
specifies a set of Extended-XER which adds further encoders options, and also allows the ASN.1 speci-
fier to vary the encoding that would be produced by Basic-XER. It is implicit in the specification of these 
encoding rules that they are also used for decoding. The encoding rules specified: 

– are used at the time of communication; 

– are intended for use in circumstances where displaying of values and, or processing them using 
commonly available XML tools, such as browsers, is the major concern in the choice of encoding 
rules; 

– allow the extension of an abstract syntax by addition of extra values for all forms of extensibility 
described in ISO/IEC 8824-1. 

https://csrc.nist.gov/projects/security-content-automation-protocol/specifications/xccdf
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ISO/IEC 8825-4 also specifies the syntax and semantics of XER encoding instructions, and the rules for 
their assignment and combination. XER encoding instructions can be used to control the Extended-XER 
encoding for specific ASN.1 types. 

2. ITU 

ITU-T Recommendation X.693 (02/2021) Information technology – ASN.1 encoding rules: XML 
Encoding Rules (XER) 

ITU-T X.693 är ekvivalent med ISO/IEC 8825-4. 

XFDF 

1. ISO 

ISO 19444-1:2019 Document management — XML Forms Data Format — Part 1: Use of ISO 32000-2 
(XFDF 3.0) 

ISO 19444-1 specifies an XML format for representing forms data and annotations in PDF 2.0 (ISO 
32000-2). It does not change or add any definitions for any components of ISO 32000-2. 

XFORM 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (20 October 2009) XForms 1.1 

XForms is an XML application that represents the next generation of forms for the Web. XForms is not 
a free-standing document type, but is intended to be integrated into other markup languages, such as 
XHTML, ODF or SVG. An XForms-based web form gathers and processes XML data using an architec-
ture that separates presentation, purpose and content. The underlying data of a form is organized into 
instances of data schema; though formal schema definitions are not required. An XForm allows process-
ing of data to occur using three mechanisms for: 

– a declarative model composed of formulae for data calculations and constraints, data type and other 
property declarations, and data submission parameters, 

– a view layer composed of intent-based user interface controls, 

– an imperative controller for orchestrating data manipulations, interactions between the model and 
view layers, and data submissions. 

Thus, XForms accommodates form component reuse, fosters strong data type validation, eliminates 
unnecessary round-trips to the server, offers device independence and reduces the need for scripting. 
W3C XForms 1.1 refines the XML processing platform introduced by XForms 1.0 by adding several new 
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submission capabilities, action handlers, utility functions, user interface improvements, and helpful data-
types as well as a more powerful action processing facility, including conditional, iterated and back-
ground execution, the ability to manipulate data arbitrarily and to access event context information. 

XHTML 

1. W3C 

W3C Note (31 January 2002) XHTML+SMIL Profile 

 SMIL 

The XHTML+SMIL profile defines a set of XHTML abstract modules that support a subset of the SMIL 
2.0 specification. It includes functionality from SMIL 2.0 modules providing support for animation, content 
control, media objects, timing and synchronization, and transition effects. The profile integrates SMIL 
2.0 features directly with XHTML and CSS, describing how SMIL can be used to manipulate features of 
XHTML and CSS. Additional semantics are defined for some XHTML elements and CSS properties. 

The profile is designed for Web clients that support XHTML+SMIL markup validating to this profile's 
implementation DTD. The DTD and XML Schema are implemented using SMIL modules as defined in 
"Modularization of SMIL", and "The SMIL 2.0 Modules". 

W3C Note (2 September 2002) XHTML 1.0 in XML Schema 

W3C Note describes XML Schemas for XHTML 1.0. 

W3C Note (16 January 2009) XHTML Media Types, Serving the Most Appropriate Content to Multiple 
User Agents from a Single Document Source 

Many people want to use XHTML to author their web pages, but are confused about the best ways to 
deliver those pages in such a way that they will be processed correctly by various user agents. W3C 
Note on XHTML Media Types contains suggestions about how to format XHTML to ensure it is maxim-
ally portable, and how to deliver XHTML to various user agents; even those agents that do not yet 
support XHTML natively. The W3C Note is intended to be used by document authors who want to use 
XHTML today, but want to be confident that their XHTML content is going to work in the greatest number 
of environments. The suggestions in W3C Note are relevant to all XHTML Family Recommendations at 
the time of its publication. 

W3C Working Group Note (16 December 2010) XHTML 2.0 

XHTML 2 is a general-purpose markup language designed to represent documents for a wide range of 
purposes across the World Wide Web. To this end it does not attempt to be all things to all people, 
supplying every possible markup idiom, but to supply a generally useful set of elements. 

W3C Recommendation (26 January 2000, revised 1 August 2002, superseded 27 March 2018) XHTML 
1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) A Reformulation of HTML 4 in XML 
1.0 

W3C Recommendation defines the second edition of XHTML 1.0, a reformulation of HTML 4 as an XML 
1.0 application, and three DTDs corresponding to the ones defined by HTML 4. The semantics of the 
elements and their attributes are defined in the W3C Recommendation for HTML 4. These semantics 
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provide the foundation for future extensibility of XHTML. Compatibility with existing HTML user agents 
is possible by following a small set of guidelines. 

W3C Recommendation (29 July 2010, superseded 27 March 2018) XHTML Modularization 1.1 (Second 
Edition) 

W3C Recommendation on XHTML Modularization is an abstract modularization of XHTML and implem-
entations of the abstraction using XML DTDs and XML Schemas. This modularization provides a means 
for sub-setting and extending XHTML, a feature needed for extending XHTML's reach onto emerging 
platforms. The W3C Recommendation is intended for use by language designers as they construct new 
XHTML Family Markup Languages. It does not define the semantics of elements and attributes, only 
how those elements and attributes are assembled into modules, and from those modules into markup 
languages. 

W3C Recommendation (23 November 2010, superseded 27 March 2018) XHTML 1.1 – Module-based 
XHTML (Second Edition) 

W3C Recommendation on a Module-based XHTML defines an XHTML document type that is based 
upon the module framework and modules defined in XHTML Modularization. The purpose of this docum-
ent type is to serve as the basis for future extended XHTML 'family' document types, and to provide a 
consistent, forward-looking document type cleanly separated from the deprecated, legacy functionality 
of HTML 4 that was brought forward into the XHTML 1.0 document types. This document type is most 
similar to XHTML 1.0 Strict, built using XHTML Modules. This means that many facilities available in 
other XHTML Family document types are not available in this document type, for example, XHTML 
Frames. These other facilities are available through modules defined in XHTML Modularization, and 
document authors are free to define document types based upon XHTML 1.1 that use these facilities. 

W3C Recommendation (23 November 2010, superseded 27 March 2018) XHTML Basic 1.1 (Second 
Edition) 

The XHTML Basic document type includes the minimal set of modules required to be an XHTML host 
language document type, and in addition it includes images, forms, basic tables, and object support. It 
is designed for Web clients that do not support the full set of XHTML features, for example, mobile 
phones, PDAs, pagers, and set top boxes. The document type is rich enough for content authoring. 
XHTML Basic is designed as a common base that could be extended. The goal of XHTML Basic is to 
serve as a common language supported by various kinds of user agents. The document type definition 
is implemented using XHTML modules as defined in "XHTML Modularization". 

W3C Recommendation (17 March 2015) XHTML+RDFa 1.1 Support for RDFa via XHTML 
Modularization 

RDFa Core 1.1 defines attributes and syntax for embedding semantic markup in Host Languages. W3C 
recommendation for XHTML+RDFa defines one such Host Language. It is a superset of XHTML 1.1, 
integrating the attributes as defined in RDFa Core 1.1. It is intended for authors who want to create 
XHTML Family documents that embed rich semantic markup. 
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2. XHTML++ OCH XHTML5 

Det finns numera formellt varken en XHTML 2.0 eller en XHTML5. Arbetet med båda specifikationer-
na har lagts ner. Det är emellertid möjligt att serialisera HTML++ i XML, men WHATWG har frångått 
termen XHTML och hänvisar även till XML-serialiseringen som HTML.295 

XINCLUDE 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (15 November 2006) XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 (Second Edition) 

W3C Recommendation XInclude specifies a processing model and syntax for general purpose inclusion. 
Inclusion is accomplished by merging a number of XML information sets into a single composite infoset. 
Specification of the XML documents (infosets) to be merged and control over the merging process is 
expressed in XML-friendly syntax (elements, attributes, URI references). 

XKMS 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (28 June 2005) XML Key Management Specification Version 2.0 (XKMS 2.0) 

W3C Recommendation XKMS specifies protocols for distributing and registering public keys, suitable 
for use in conjunction with XML Signature and XML Encryption. XKMS comprises two parts: X-KISS 
(XML Key Information Service Specification) and X-KRSS (XML Key Registration Service Specification). 

W3C Recommendation (28 June 2005) XML Key Management Specification Version 2.0 (XKMS 2.0) 
Bindings 

W3C Recommendation XKMS bindings specifies protocol bindings with security characteristics for 
XKMS. 

                                                
295  WHATWG (Last Updated 7 April 2021) HTML Living Standard, avsnittet (1.8) HTML vs XML syntax. 
 ”The XML syntax for HTML was formerly referred to as ’XHTML’, but this specification does not use that term 

(among other reasons, because no such term is used for the HTML syntaxes of MathML and SVG).”. 
 https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#html-vs-xhtml (20210530) 

 Se även WHATWG wiki, uppmärksamma dock att artikeln var senast uppdaterad när arbetet pågick med 
utkastet till XHTML5. 

 WHATWG (Last edited 21 August 2011) HTML vs. XHTML. 
 https://wiki.whatwg.org/wiki/HTML_vs._XHTML (20210530)  

https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#html-vs-xhtml
https://wiki.whatwg.org/wiki/HTML_vs._XHTML


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1004 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

XLIFF 

1. ISO 

ISO 21720:2017 XLIFF (XML Localisation interchange file format) 

ISO 21720 defines version 2.0 of XLIFF. The purpose of this vocabulary is to store localizable data and 
carry it from one step of the localization process to the other, while allowing interoperability between and 
among tools. It is designed by a group of multilingual content publishers, software providers, localization 
service providers, localization tools providers and researchers. It is intended to give any multilingual 
content owner a single interchange file format that can be understood by any localization provider, using 
any conformant localization tool. While the primary focus is on being a lossless interchange format, 
usage of XLIFF as a processing format is neither encouraged nor discouraged or prohibited. 

2. OASIS 

OASIS Standard (05 August 2014) XLIFF Version 2.0 

OASIS XLIFF Version 2.0 är ekvivalent med ISO 21720:2017. 

OASIS Standard (13 February 2018) XLIFF Version 2.1 

Samma beskrivning som tidigare version. 

XLINK 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (27 June 200)1XML Linking Language (XLink) Version 1.0 

W3C Recommendation defines XLink which allows elements to be inserted into XML documents in order 
to create and describe links between resources. It uses XML syntax to create structures that can descri-
be links similar to the simple unidirectional hyperlinks of today's HTML, as well as more sophisticated 
links. 

W3C Recommendation (06 May 2010) XML Linking Language (XLink) Version 1.1 

Samma beskrivning som föregående version (1.0). 

XMF 

 MIDI 
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1. MIDI MANUFACTURERS ASSOCIATION 

XMF Specification Document version 1.2 November 1, 2007 

XMF (eXtensible Music Format) is a low-overhead meta-file format for bundling collections of data re-
sources, that is file images, in one or more formats into a single file. XMF brings stability, structure, ease 
of handling, transportability, optional data compression, optional data security, and a consistent meta-
data framework to resource collections. Separate MMA (Midi Manufacturers Association) Recommen-
ded Practice documents define the rules for various Types of XMF files, each intended to address a 
particular set of purposes. For example, a separate Recommended Practice document defines Type 0 
and Type 1 XMF Files, which allow for the bundling of SMF (Standard MIDI File) and DLS (Downloadable 
Sounds) file images. Additional XMF File Types can be added via the MMA Recommended Practice 
process at any time, without requiring any changes in the underlying XMF meta-file format. 

Bundling: XMF is primarily intended to bundle existing standard music and sound file formats and not to 
replace any of them, for example, SMF, DLS, WAV. It is assumed that XMF implementers will have 
access to existing playback APIs or devices able to render the formats contained in an XMF collection, 
and will pass the contained resources off to them for rendering, in accordance with Recommended 
Practice guidelines. An XMF collection may be either a flat list of resources, or hierarchically structured 
to any depth. 

XMF File Types: Like XML, the XMF meta-file format is a generalized structure that can be used for 
many purposes, but is not a directly usable format. Only specific XMF File Types, as defined in separate 
MMA Recommended Practice documents, can be rendered. In XML terms, an XMF File Type specifica-
tion would be analogous to a DTD, defining how the container will be used for one purpose or application 
area. 

Extensibility: XMF is extensible by the content creator and application developer in four ways: 

– Custom resource types can be stored in any XMF file. 

– Custom meta-data fields are supported, and can be displayed to the end user. 

– Custom data compression algorithms can be used. 

– Custom security algorithms can be used. 

However, the use of custom resource types, compression algorithms, or security algorithms will in most 
cases diminish file portability. XMF readers are required to ignore all unrecognized resource types, Un
packerIDs, and Meta-DataItems, and each XMF File Type Recommended Practice specifies player capa-
bilities and behaviors, so there is no danger of misinterpretation. 

Hierarchically Structured Collections: XMF uses a hierarchical containment paradigm, expressed in a 
new low-overhead tree data structure, that is not RIFF, with simple and consistent parsing rules. 

Scaling Data Structure: Minimized file size is essential if XMF is to be usable on all playback platforms 
and networks, including small mobile devices. To that end, the container data structure is scalable. 
Lightweight and break-away data structures minimize overhead, and smaller resource collections need 
fewer bytes to wrap. To conserve space and transmission bandwidth, chunk boundaries are not constrai-
ned to word, double-word, or other processor-specific boundaries. Every data item is either of known 
size or is length-delimited, so it is never necessary to parse through the internals of any item just to 
move ahead to the next item. There is no upper limit on file size, resource size, or number of resources. 
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A Tree of Nodes: The container hierarchy is expressed as a tree of nodes, starting at the top of the file 
with a single root node. In the simplest case the RootNode holds one single resource, for example, one 
SMF file. More often the RootNode will be a folder containing further nodes; resource nodes and, or further 
folder nodes, nested to arbitrary depth. In some situations, literally hierarchical resource layout will be 
desirable, and in other situations the hierarchical tree is best used as a small index holding pointers to 
large resource blocks appearing elsewhere. Both options are available. 

External Resource References: To facilitate both the sharing of resources among multiple XMF collec-
tions and the dynamic publishing of resources on the Internet, any node in the tree can optionally refer-
ence a resource in another file, or at a HTTP URI address, rather than a data block inside the XMF file. 

Meta-Data: Each node in the tree, both files and folders, may optionally have any number of independent 
meta-data items. Each meta-data item can be either a Standard item or a Custom item, that is, applica-
tion-specific or end-user-defined. The content of the item can be of any length or data type including 
binary data. Any meta-data item may include multiple content variations, keyed to the playback device’s 
preferred language and country. Meta-data is implemented as a field in the NodeHeader; when no meta-
data is needed, this field collapses to exactly 1 byte per resource or folder. 

Unpackers: Each node in the tree, resource or folder, may optionally be individually secured, data-com-
pressed, or otherwise processed with any number of encoders. Each required decoding operation is 
indicated by an Unpacker selector and the size of the decoded result; for use in memory or disk allocati-
on. Each node can have an independent list of UnpackerIDs indicating the sequence of decoding operati-
ons required to recover ‘clear’ playable data, for example, decryption, followed by data decompression, 
followed by watermark check. These lists appear directly as a field in the NodeHeader; when no decoding 
is needed, the list collapses to exactly 1 byte per resource or folder. 

XMI 

 https://www.omg.org/spec/XMI 

1. ISO/IEC 

ISO/IEC 19503:2005 Information technology — XML Metadata Interchange (XMI) 

The main purpose of ISO/IEC 19503 is to enable easy interchange of metadata between application 
development lifecycle tools in distributed heterogeneous environments. It integrates three key industry 
standards: 

– XML 

– UML (Unified Modeling Language) ISO/IEC 19501 

– MOF (Meta Object Facility) ISO/IEC 19502 

Example of lifecycle tools are modeling tools based on UML, and metadata repositories, frameworks 
based on MOF. ISO/IEC 19503 provides specifications for 

– a set of XSD production rules for transforming MOF-based metamodels into XML Schemas; 

– a set of XML Document production rules for encoding and decoding MOF-based metadata; 

https://www.omg.org/spec/XMI
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– design principles for XMI-based Schemas and XML documents; 

– a set of production rules for importing XML DTDs to a MOF-based metamodel. 

ISO/IEC 19503 enhances metadata management and metadata interoperability in distributed object en-
vironments in general and in distributed development environments in particular. While it addresses 
stream-based metadata interoperability in the object analysis and design domain, ISO/IEC 19503 is 
equally applicable to metadata in many other domains, in part because it is MOF based. 

ISO/IEC 19509:2014 Information technology — Object Management Group XML Metadata Interchange 
(XMI) 

ISO/IEC 19509 is identical to the OMG specification XMI 2.4.2 that is aligned with MOF 2.4.1 (ISO/IEC 
19508) and UML 2.4.1 (ISO/IEC 19505). It does not deprecate or replace ISO/IEC 19503:2005, It is not 
backward compatible with XMI 1.4, as specified in ISO/IEC 19503:2005, which is aligned with MOF 1.4, 
as specified in ISO/IEC 19502:2005, and UML 1.4.2, as specified in ISO/IEC 19501:2005. 

ISO/IEC 19509 supports MOF (Meta Object Facility) Core (ISO/IEC 19508). MOF is the foundation 
technology for describing metamodels. It covers a wide range of domains, and is based on a constrained 
subset of UML. XMI is widely used XML interchange format. It defines the following aspects involved in 
describing objects in XML: 

– the representation of objects in terms of XML elements and attributes; 

– the standard mechanisms to link objects within the same file or across files; 

– the validation of XMI documents using XML Schemas; 

– object identity, which allows objects to be referenced from other objects in terms of IDs and UUIDs. 

XMI describes solutions to the above issues by specifying EBNF (Extended Backus-Naur Form) produc-
tion rules to create XML documents and Schemas that share objects consistently. 

2. OMG 

OMG (formal/2015-06-07) XML Metadata Interchange (XMI) Specification, Version 2.5.1 

Beskrivningen är samma som föregående version (2.4.2), vilken var ekvivalent med ISO/IEC 19509: 
2014. 

XML 

 EXI 

 Om Json och XML 

 XForm 

 XInclude 

 XKMS 

 XLink 
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 XML Encryption 

 XML Event 

 XML Information Set 

 XML Pipeline 

 XPointer 

 XML Schema 

 XML Signature 

 XQuery 

 XSD 

 XSL (XPath, XSL-FO, XSLT) 

1. RIKSARKIVET 

1.1. Teknisk kontroll 

1.1.1. Metod 

1. Materiell kontroll: att den fysiska och logiska syntaxen är felfri. 

2. Formell kontroll: 

a. att XML -dokumentet är valid. 

b. och uppfyller alla krav i tillämplig Schema. 

1.1.1.1. Kommentar 

Termerna felfri (eng. well-formed) och valid i sammanhanget avser begreppen som definierade i 
specifikationen för XML. 

2. W3C 

W3C Recommendation (15 March 2001) Canonical XML 1.0 

Any XML document is part of a set of XML documents that are logically equivalent within an application 
context, but which vary in physical representation based on syntactic changes permitted by XML 1.0 
and Namespaces in XML. W3C Recommendation Canonical XML describes a method for generating a 
physical representation, the canonical form, of an XML document that accounts for the permissible 
changes. Except for limitations regarding a few unusual cases, if two documents have the same canoni-
cal form, then the two documents are logically equivalent within the given application context. Note that 
two documents may have differing canonical forms yet still be equivalent in a given context based on 
application-specific equivalence rules for which no generalized XML specification could account. 

W3C Recommendation (18 July 2002) Exclusive XML Canonicalization Version 1.0 

Canonical XML specifies a standard serialization of XML that, when applied to a subdocument, includes 
the subdocument's ancestor context including all of the namespace declarations and attributes in the 
xml: namespace. However, some applications require a method which, to the extent practical, excludes 
ancestor context from a canonicalized subdocument. For example, one might require a digital signature 
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over an XML payload (subdocument) in an XML message that will not break when that subdocument is 
removed from its original message and, or inserted into a different context. This requirement is satisfied 
by Exclusive XML Canonicalization. 

W3C Recommendation (16 August 2006, edited in place 29 September 2006) Extensible Markup 
Language (XML) 1.1 (Second Edition) 

Beskrivningen är samma som i föregående version (1.0). Förändringarna påverkar definitionen av felfri 
(eng. well-formed) XML syntax, varför en ny version publiceras istället för en ”errata”. 

– Tecken som inte uttryckligen är förbjudna är tillåtna i XML namn, till skillnad från version 1.0 där 
tecken som inte uttryckligen är tillåtna är förbjudna i XML namn. 

– Kontrolltecken för att markera slutet på en rad, förkortat på engelska som EOL (eng. End of Line), 
har utökats med NEL (eng. NEwLine) #x85 och Unicode radseparator #x2028. 

– Samtliga i version 1.0 förbjudna teckenhänvisningar till kontrolltecknen #x1 till #x1f är tillåtna, men 
inte direkt i ett dokument. Kontrolltecken #x7f till #x9f som i version 1.0 är tillåtna direkt i ett dokument 
får nu endast förekomma som teckenhänvisningar, med undantag för tomrumstecken (eng. white-
space characters). Kontrolltecken #x0 är fortfarande förbjudet både i ett dokument och som tecken-
hänvisning. 

– En ny begränsning ”full normalisering” införs för XML dokument. 

W3C Recommendation (16 August 2006) Namespaces in XML 1.1 (Second Edition) 

XML namespaces provide a simple method for qualifying element and attribute names used in XML 
documents by associating them with namespaces identified by IRI references. 

W3C Recommendation (2 May 2008) Canonical XML Version 1.1 

Canonical XML Version 1.1 is a revision to Canonical XML Version 1.0 to address issues related to 
inheritance of attributes in the XML namespace when canonicalizing document subsets, including the 
requirement not to inherit xml:id, and to treat xml:base URI path processing properly. Canonical XML 
Version 1.1 is applicable to XML 1.0 and defined in terms of the XPath 1.0 data model. It is not defined 
for XML 1.1. 

W3C Recommendation (26 November 2008) Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) 

W3C Recommendation on XML is a subset of SGML. Its goal is to enable generic SGML to be served, 
received, and processed on the Web in the way that is now possible with HTML. XML has been designed 
for ease of implementation and for interoperability with both SGML and HTML. 

W3C Recommendation (8 December 2009) Namespaces in XML 1.0 (Third Edition) 

W3C Recommendation on XML namespaces provide a simple method for qualifying element and attri-
bute names used in XML documents by associating them with namespaces identified by URI references. 

W3C Recommendation (28 October 2010) Associating Style Sheets with XML documents 1.0 (Second 
Edition) 

 CSS 
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W3C Recommendation Associating Style Sheets with XML documents allows style sheets to be assoc-
iated with an XML document by including one or more processing instructions with a target of xml-style
sheet in the document's prolog. 

XML ENCRYPTION 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (11 April 2013) XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1 

W3C Recommendation XML Encryption Syntax and Processing specifies a process for encrypting data 
and representing the result in XML. The data may be in a variety of formats, including octet streams and 
other unstructured data, or structured data formats such as XML documents, an XML element, or XML 
element content. The result of encrypting data is an XML Encryption element that contains or references 
the cipher data. 

XML EVENT 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (14 October 2003) XML Events, An Events Syntax for XML 

W3C Recommendation XML Events module provides XML languages with the ability to uniformly inte-
grate event listeners and associated event handlers with DOM Level 2 event interfaces. The result is to 
provide an interoperable way of associating behaviors with document-level markup. 

XML INFORMATION SET 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (4 February 2004) XML Information Set (Second Edition) 

W3C Recommendation Information Set defines an abstract data set, called Infoset (Information Set). Its 
purpose is to provide a consistent set of definitions for use in other specifications that need to refer to 
the information in a well-formed XML document. It does not attempt to be exhaustive; the primary 
criterion for inclusion of an information item or property has been that of expected usefulness in future 
specifications. Nor does it constitute a minimum set of information that must be returned by an XML 
processor. 

An XML document has an information set if it is well-formed and satisfies the defined namespace 
constraints. There is no requirement for an XML document to be valid in order to have an information 
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set. Information sets may be created by methods other than parsing an XML document, but these 
methods are not covered by the W3C Recommendation.  

An XML document's information set consists of a number of information items; the information set for 
any well-formed XML document will contain at least a document information item and several others. 
An information item is an abstract description of some part of an XML document: each information item 
has a set of associated named properties.  

The XML Information Set does not require or favor a specific interface or class of interfaces. The W3C 
Recommendation presents the information set as a modified tree for the sake of clarity and simplicity, 
but there is no requirement that the XML Information Set be made available through a tree structure; 
other types of interfaces, including, but not limited to, event-based and query-based interfaces, are also 
capable of providing information conforming to the XML Information Set. 

The terms "information set" and "information item" are similar in meaning to the generic terms "tree" and 
"node", as they are used in computing. However, the former terms are used in the W3C Recommendati-
on to reduce possible confusion with other specific data models. Information items do not map one-to-
one with the nodes of the DOM or the "tree" and "nodes" of the XPath data model. 

XML PIPELINE 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (11 May 2010) XProc: An XML Pipeline Language 

W3C Recommendation XProc describes the syntax and semantics of a language for describing operati-
ons to be performed on XML documents. An XML Pipeline specifies a sequence of operations to be 
performed on zero or more XML documents. Pipelines generally accept zero or more XML documents 
as input and produce zero or more XML documents as output. Pipelines are made up of simple steps 
which perform atomic operations on XML documents and constructs similar to conditionals, iteration, 
and exception handlers which control which steps are executed. 

XML SCHEMA 

XML Schema kan avse antingen XSD eller ett annat eller samtliga schemaspråk för XML: 

‒ CREPDL 

‒ DSDL 

‒ DSRL 

‒ DTD 

‒ NVDL 

‒ RELAX 

‒ RELAX NG 
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‒ Schematron 

‒ XSD 

En extensiv tolkning av XML Schema innefattar dokumenttypsspråken DSDL och DTD bland sche-
maspråken. En mer restriktiv tolkning av XML Schema skiljer dokumenttypsspråk från schemaspråk. 
Det finns utmärkande skillnader mellan båda språktyperna, vilka kan vara av betydelse att belysa 
för olika eller i enskilda fall. Det kan uppmärksammas att W3C tillämpar en extensiv tolkning:296 

An XML Schema is a language for expressing constraints about XML documents. There are 

several different schema languages in widespread use, but the main ones are Document Type 

Definitions (DTDs), Relax-NG, Schematron and W3C XSD (XML Schema Definitions). From 

this page you can find out more about DTDs and W3C XSD, since those are the primary schema 

languages defined at W3C. 

XML SIGNATURE 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (08 November 2002) XML-Signature XPath Filter 2.0 

XML Signature recommends a standard means for specifying information content to be digitally signed 
and for representing the resulting digital signatures in XML. Some applications require the ability to 
specify a subset of a given XML document as the information content to be signed. The XML Signature 
specification meets this requirement with the XPath transform. However, this transform can be difficult 
to implement efficiently with existing technologies. W3C Recommendation XML-Signature XPath Filter 
defines a new XML Signature transform to facilitate the development of efficient document subsetting 
implementations that interoperate under similar performance profiles. 

W3C Recommendation (10 December 2002) Decryption Transform for XML Signature 

W3C Recommendation Transform for XML Signature specifies a "decryption transform" that enables 
applications to distinguish between those XML Encryption structures that were encrypted before signing, 
and must not be decrypted, and those that were encrypted after signing, and must be decrypted, for the 
signature to validate. 

W3C Recommendation (11 April 2013) XML Signature Properties 

W3C Recommendation XML Signature Properties outlines the syntax, processing rules and an associat-
ed namespace for properties to be used in XML Signatures. These can be composed with any version 
of XML Signature using the XML SignatureProperties element. These properties are intended to meet 
code signing requirements. 

W3C Recommendation (11 April 2013) XML Signature Syntax and Processing Version 1.1 

                                                
296  W3C (inget publiceringsdatum) Schema. 
 https://www.w3.org/standards/xml/schema (20210413) 

https://www.w3.org/standards/xml/schema
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W3C Recommendation on XML Signatures specifies the digital signature processing rules and syntax. 
XML Signatures provide integrity, message authentication, and, or signer authentication services for 
data of any type, whether located within the XML that includes the signature or elsewhere. 

XMP 

 https://www.adobe.io/open/standards/xmp.html 

 ISO 19445 (XMP metadata for image and document proofing) 

 XML 

1. ADOBE 

Extensible Metadata Platform (XMP) Specification: Part 1 (April, 2012) Data Model, Serialization, and 
Core Properties 

Adobe XMP Specification Part 1 is equivalent with ISO 16684-1:2011. It covers the basic metadata 
representation model that is the foundation of the XMP standard format. The data model prescribes how 
XMP metadata can be organized; it is independent of file format or specific usage. The serialization 
information prescribes how the data model is represented in XML, specifically RDF and XML. The core 
properties are those XMP properties that have general applicability across a broad range of resources; 
these include general-purpose namespaces such as Dublin Core. The specification also provides details 
needed to implement a metadata manipulation system such as the XMP Toolkit, which is available from 
Adobe. 

XMP Specification Part 2 (2016) Additional Properties 

Adobe XMP Specification Part 2 provides detailed property lists and descriptions for standard XMP 
metadata namespaces beyond the core properties; these include special-purpose namespaces for 
Adobe applications such as Photoshop. It also provides information on extending existing namespaces 
and creating new namespaces. 

XMP Specification Part 3 (2020) Storage in Files 

Adobe XMP Specification Part 3 provides information about how serialized XMP metadata is packaged 
into XMP packets and embedded in different file formats. It includes information about how XMP relates 
to and incorporates other metadata formats, and how to reconcile values that are represented in multiple 
metadata formats. 

– Image formats: DNG, GIF, JPEG. JPEG 2000, PNG, SVG, TIFF. 

– Dynamic media formats: ASF (WMA, WMV), FLV, IFF and RIFF (AIFF, AVI, WAV), MOV, MP3, 
MPEG-2, MPEG-4 (generic and F4V), SWF. 

– Video package formats: AVCHD, P2, Sony HDV, XDCAM. 

– Adobe application formats: AI, INDD, INDT, PSD. 

– Markup formats: XHTML, XML. 

– Document formats: EPS, PDF, PS, PSD, UCF. 

https://www.adobe.io/open/standards/xmp.html´
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2. ISO 

ISO 12234-3:2016 Electronic still picture imaging — Removable memory — Part 3: XMP for digital 
photography 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 12234-3 defines an XMP namespace for the metadata used in digital photography applications that 
is formatted for exchange using the syntax of the XML and provides standard definitions of this meta-
data. 

ISO 16684-1:2019 Graphic technology — Extensible metadata platform (XMP) — Part 1: Data model, 
serialization and core properties 

 Patentanspråk har registrerats hos Iso. 

ISO 16684-1 defines two essential components of XMP metadata: 

– The data model is the most fundamental aspect. This is an abstract model that defines the forms of 
XMP metadata items, essentially the structure of statements that XMP can make about resources. 

– The serialization of XMP defines how any instance of the XMP data model can be recorded as XML. 

ISO 16684-1 also defines a collection of core properties, which are XMP metadata items that can be 
applied across a broad range of file formats and domains of usage. It does not cover the embedding of 
XMP packets in specific file formats and domain-specific XMP properties. 

ISO 16684-2:2014 Graphic technology — Extensible metadata platform (XMP) — Part 2: Description of 
XMP schemas using RELAX NG 

ISO 16684-2 specifies the use of RELAX NG to describe serialized XMP metadata. This applies to how 
conforming schemas can use the features of RELAX NG. 

XMT 

 MPEG-4 [ISO/IEC 14496-11] 

XMT is a framework for representing MPEG-4 scene description using a textual syntax. The XMT 
allows the content authors to exchange their content with other authors, tools or service providers, 
and facilitates interoperability with both X3D and SMIL. 

XPATH 

 XML 

 XSL 

1. W3C 

W3C Recommendation (16 November 1999, Status updated October 2016) XML Path Language 
(XPath) Version 1.0 
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XPath is a language for addressing parts of an XML document, designed to be used by both XSLT and 
XPointer. 

W3C Recommendation (14 December 2010, Link errors corrected 3 January 2011; Status updated 
October 2016) XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition) 

XPath 2.0 is an expression language that allows the processing of values conforming to XDM (XQuery 
and XPath Data Model). The data model provides a tree representation of XML documents as well as 
atomic values such as integers, strings, and Booleans, and sequences that may contain both references 
to nodes in an XML document and atomic values. The result of an XPath expression may be a selection 
of nodes from the input documents, or an atomic value, or more generally, any sequence allowed by the 
data model. The name of the language derives from its most distinctive feature, the path expression, 
which provides a means of hierarchic addressing of the nodes in an XML tree. XPath 2.0 is a superset 
of XPath 1.0, with the added capability to support a richer set of data types, and to take advantage of 
the type information that becomes available when documents are validated using XML Schema. A 
backwards compatibility mode is provided to ensure that nearly all XPath 1.0 expressions continue to 
deliver the same result with XPath 2.0; exceptions to this policy are noted in the section I Backwards 
Compatibility with XPath 1.0. 

W3C Recommendation (08 April 2014) XML Path Language (XPath) 3.0 

XPath 3.0 is an expression language that allows the processing of values conforming to XDM (XQuery 
and XPath Data Model). The data model provides a tree representation of XML documents as well as 
atomic values such as integers, strings, and Booleans, and sequences that may contain both references 
to nodes in an XML document and atomic values. The result of an XPath expression may be a selection 
of nodes from the input documents, or an atomic value, or more generally, any sequence allowed by the 
data model. The name of the language derives from its most distinctive feature, the path expression, 
which provides a means of hierarchic addressing of the nodes in an XML tree. XPath 3.0 is a superset 
of XPath 2.0. It and introduces new features, for example: 

– Dynamic function call. 

– Inline function expressions. 

– Support for union types. 

– Support for literal URLs in names, using EQNames. 

– A string concatenation operator. 

– A mapping operator. 

A backwards compatibility mode is provided to ensure that nearly all XPath 1.0 expressions continue to 
deliver the same result with XPath 3.0; exceptions to this policy are noted in the section Backwards 
Compatibility with XPath 1.0. 

W3C Recommendation (08 April 2014) XPath and XQuery Functions and Operators 3.0 

W3C Recommendation XPath and XQuery Functions and Operators defines 

– constructor functions, operators, and functions on datatypes in XML Schema Part 2, and the XDM 
(XQuery and XPath Data Model), 
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– XDM functions and operators on nodes and node sequences. 

These functions and operators are defined for use in  

– XML Path Language (XPath) 3.0, 

– XQuery 3.0: An XML Query Language, 

– XSL Transformations (XSLT) Version 3.0, and 

– other related XML standards. 

W3C Recommendation (21 March 2017) XML Path Language (XPath) 3.1 

XPath 3.1 is a superset of XML Path Language (XPath) Version 3.0. It is an expression language that 
allows the processing of values conforming to XDM (XQuery and XPath Data Model). The name of the 
language derives from its most distinctive feature, the path expression, which provides a means of 
hierarchic addressing of the nodes in an XML tree. As well as modeling the tree structure of XML, the 
data model also includes atomic values, function items, and sequences. XPath 3.1 supports JSON as 
well as XML, adding maps and arrays to the data model and supporting them with new expressions in 
the language and new functions in XQuery and XPath Functions and Operators 3.1. The most important 
new features in XPath 3.1 are the inclusion of Maps and Arrays. 

W3C Recommendation (21 March 2017) XPath and XQuery Functions and Operators 3.1 

W3C Recommendation XPath and XQuery Functions and Operators 3.1 defines 

– constructor functions, operators, functions on datatypes in the XML Schema Part 2, and the XDM 
(XQuery and XPath Data Model), 

– XDM functions and operators on nodes and node sequences. 

These functions and operators are defined for use in  

– XML Path Language (XPath) 3.1, 

– XQuery 3.1: An XML Query Language, 

– XSL Transformations (XSLT) Version 3.0, and 

– other related XML standards. 

XPOINTER 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (25 March 2003) XPointer element() Scheme 
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The XPointer element() scheme is intended to be used with the XPointer Framework to allow basic add-
ressing of XML elements. 

W3C Recommendation (25 March 2003) XPointer xmlns() Scheme 

The XPointer xmlns() scheme is intended to be used with the XPointer Framework to allow correct inter-
pretation of namespace prefixes in pointers, for instance, namespace-qualified scheme names and 
namespace-qualified element or attribute names appearing within scheme data. 

W3C Recommendation (25 March 2003) XPointer Framework 

W3C Recommendation XPointer Framework defines an extensible system for XML addressing that 
underlies additional XPointer scheme specifications. The framework is intended to be used as a basis 
for fragment identifiers for any resource whose Internet media type is one of text/xml, application/xml, 
text/xml-external-parsed-entity, or application/xml-external-parsed-entity. Other XML-based media typ-
es are also encouraged to use this framework in defining their own fragment identifier languages. 

XQUERY 

 XML 

1. W3C 

W3C Recommendation (14 December 2010, modified 13 April 2015) XML Syntax for XQuery 1.0 
(XQueryX) (Second Edition; revised 7 September 2015) 

W3C Recommendation that defines an XML Syntax for XQuery. 

W3C Recommendation (14 December 2010, Link errors corrected 3 January 2011; revised 7 
September 2015) XQuery 1.0: An XML Query Language (Second Edition) 

XML is a versatile markup language, capable of labeling the information content of diverse data sources 
including structured and semi-structured documents, relational databases, and object repositories. A 
query language that uses the structure of XML intelligently can express queries across all these kinds 
of data, whether physically stored in XML or viewed as XML via middleware. W3C Recommendation 
XQuery is designed to be broadly applicable across many types of XML data sources. 

W3C Recommendation (14 December 2010, revised 13 April 2015) XQuery 1.0 and XPath 2.0 
Functions and Operators (Second Edition) 

W3C Recommendation XQuery and XPath Functions and Operators defines constructor functions, 
operators and functions on datatypes in XML Schema Part 2, and the XDM (XQuery and XPath Data 
Model) datatypes, and discusses XDM functions and operators on nodes and node sequences. These 
functions and operators are defined for use in  

– XML Path Language (XPath) 2.0, 

– XQuery 1.0: An XML Query Language, 

– XSL Transformations (XSLT) Version 2.0, and 
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– other related XML standards. 

W3C Recommendation (17 March 2011) XQuery and XPath Full Text 1.0 

W3C Recommendation XQuery and XPath Full Text defines the syntax and formal semantics of a 
language that extends XQuery 1.0 and XPath 2.0 with full-text search capabilities. 

W3C Recommendation (17 March 2011) XQuery Update Facility 1.0 

W3C Recommendation XQuery Update Facility extends the XML Query language, XQuery. The XQuery 
Update Facility provides expressions that can be used to make persistent changes to instances of the 
XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model. 

W3C Recommendation (08 April 2014) XQuery 3.0: An XML Query Language 

XML is a versatile markup language, capable of labeling the information content of diverse data sources 
including structured and semi-structured documents, relational databases, and object repositories. A 
query language that uses the structure of XML intelligently can express queries across all these kinds 
of data, whether physically stored in XML or viewed as XML via middleware. W3C Recommendation 
XQuery 3.0 describes a query language designed to be broadly applicable across many types of XML 
data sources. It is an extended version of the XQuery 1.0 Recommendation, and introduces new 
features, for example: 

– group by clause in FLWOR Expressions 

– tumbling window and sliding window in FLWOR Expressions 

– count clause in FLWOR Expressions 

– allowing empty in for functionality similar to outer joins in SQL 

– try/catch expressions 

– Dynamic function call 

– Inline function expressions 

– Private functions 

– Switch expressions 

– Computed namespace constructors 

– Output declarations 

– Annotations 

– Function assertions in function tests 

– A string concatenation operator 

– A mapping operator 
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W3C Recommendation (08 April 2014) XQuery and XPath Data Model 3.0 

W3C Recommendation XQuery and XPath Data Model 3.0 defines the data model for  

– XML Path Language (XPath) 3.0, 

– XQuery 3.0: An XML Query Language, 

– XSL Transformations (XSLT) Version 3.0, and 

– any other specifications that reference it. 

The W3C specification is the result of joint work by the XSL Working Group and the XML Query Working 
Group. 

W3C Recommendation (08 April 2014) XQueryX 3.0 

W3C Recommendation XQueryX 3.0 defines an XML Syntax for XQuery 3.0: An XML Query Language. 

W3C Recommendation (14 December 2010, revised 7 September 2015) XQuery 1.0 and XPath 2.0 
Formal Semantics (Second Edition) 

W3C Recommendation that formally defines the semantics of XQuery 1.0 and XPath 2.0. 

W3C Recommendation (24 November 2015) XQuery and XPath Full Text 3.0 

W3C Recommendation on XQuery and XPath Full Text 3.0 defines the syntax and formal semantics of 
a language that extends XQuery 3.0 and XPath 3.0 with full-text search capabilities. 

W3C Recommendation (21 March 2017) XQuery 3.1: An XML Query Language 

XML is a versatile markup language, capable of labeling the information content of diverse data sources 
including structured and semi-structured documents, relational databases, and object repositories. A 
query language that uses the structure of XML intelligently can express queries across all these kinds 
of data, whether physically stored in XML or viewed as XML via middleware. W3C Recommendation 
XQuery is designed to be broadly applicable across many types of XML data sources. 

JSON is a lightweight data-interchange format that is widely used to exchange data on the web and to 
store data in databases. Many applications use JSON together with XML and HTML. XQuery 3.1 exten-
ds XQuery to support JSON as well as XML, adding maps and arrays to the data model and supporting 
them with new expressions in the language and new functions in XQuery and XPath Functions and 
Operators 3.1. The most important new features in XQuery 3.1 are the inclusion of Maps and Arrays. 

W3C Recommendation (21 March 2017) XQuery and XPath Data Model 3.1 

W3C Recommendation XQuery and XPath Data Model 3.1 defines the data model for 

– XML Path Language (XPath) 3.1, 

– XQuery 3.1: An XML Query Language, 

– XSL Transformations (XSLT) Version 3.0, 
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– any other specifications that reference it. 

The W3C specification is the result of joint work by the XSLT Working Group and the XML Query Work-
ing Group. 

W3C Recommendation (21 March 2017) XQueryX 3.1 

W3C Recommendation that defines an XML Syntax for XQuery 3.1. 

XSD 

 XML Schema 

1. W3C 

W3C Recommendation (28 October 2004) XML Schema Part 0: Primer Second Edition 

W3C Recommendation XSD Primer is a non-normative document intended to provide an easily readable 
description of the XML Schema facilities, and is oriented towards quickly understanding how to create 
schemas using the XML Schema language. This primer describes the language features through numer-
ous examples which are complemented by extensive references to the normative texts. 

W3C Recommendation (28 October 2004) XML Schema Part 1: Structures Second Edition 

W3C Recommendation on XSD specifies the language and offers facilities for describing the structure 
and constraining the contents of XML 1.0 documents, including those which exploit the XML Namespace 
facility. The schema language, which is itself represented in an XML 1.0 vocabulary and uses name-
spaces, substantially reconstructs and considerably extends the capabilities found in XML DTDs. 

W3C Recommendation (28 October 2004) XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition 

W3C Recommendation on XSD datatypes defines facilities for defining datatypes to be used in XML 
Schemas as well as other XML specifications. The datatype language, which is itself represented in 
XML 1.0, provides a superset of the capabilities found in XML DTDs for specifying datatypes on 
elements and attributes. 

W3C Recommendation (5 April 2012) XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures 

W3C Recommendation on XSD specifies the language and offers facilities for describing the structure 
and constraining the contents of XML documents, including those which exploit the XML Namespace 
facility. The schema language, which is itself represented in an XML vocabulary and uses namespaces, 
substantially reconstructs and considerably extends the capabilities found in XML DTDs. 

W3C Recommendation (5 April 2012) XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes 

W3C Recommendation on XSD datatypes defines facilities for defining datatypes to be used in XML 
Schemas as well as other XML specifications. The datatype language, which is itself represented in 
XML, provides a superset of the capabilities found in XML DTDs for specifying datatypes on elements 
and attributes. 
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XSL 

 XML 

 XPath 

 XSL-FO 

 XSLT 

1. W3C 

W3C Recommendation (15 October 2001) Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0 

W3C Recommendation XSL defines the features and syntax for a language for expressing stylesheets. 
It consists of two parts 

– XSLT, and 

– XML vocabulary for specifying formatting semantics. 

An XSL stylesheet specifies the presentation of a class of XML documents by describing how an instan-
ce of the class is transformed into an XML document that uses the formatting vocabulary. 

W3C Recommendation (05 December 2006) Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 

W3C Rekommendation XSL har samma beskrivning som föregående version (1.0). 

XSL-FO 

 XML 

 XSL [avsnitt 6] 

XSLT 

 XML 

 XSL 

1. W3C 

W3C Recommendation (16 November 1999) XSL Transformations (XSLT) Version 1.0 

W3C Recommendation XSLT 1.0 defines the syntax and semantics for a language for transforming XML 
documents into other XML documents. It is designed for use as part of XSL, which is a stylesheet langu-
age for XML. In addition to XSLT, XSL includes an XML vocabulary for specifying formatting. XSL speci-
fies the styling of an XML document by using XSLT to describe how the document is transformed into 
another XML document that uses the formatting vocabulary. 

XSLT is also designed to be used independently of XSL. However, XSLT is not intended as a completely 
general-purpose XML transformation language. Rather it is designed primarily for the kinds of transfor-
mations that are needed when XSLT is used as part of XSL. 
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W3C Recommendation 14 December 2010 (revised 7 September 2015) XSLT 2.0 and XQuery 1.0 
Serialization (Second Edition) 

W3C Recommendation XSLT and XQuery Serialization defines an instance of XDM (XQuery and XPath 
Data Model) into a sequence of octets. Serialization is designed to be a component that can be used by 
other specifications such as XSLT 2.0 or XQuery 1.0. 

W3C Recommendation (08 April 2014) XSLT and XQuery Serialization 3.0 

W3C Recommendation XSLT and XQuery Serialization defines an instance of XDM (XQuery and XPath 
Data Model) into a sequence of octets. Serialization is designed to be a component that can be used by 
other specifications such as XSLT 3.0 or XQuery 3.0. 

W3C Recommendation (21 March 2017) XSLT and XQuery Serialization 3.1 

W3C Recommendation XSLT and XQuery Serialization defines serialization of an instance of the XDM 
(XQuery and XPath Data Model) into a sequence of octets. Serialization is designed to be a component 
that can be used by other specifications such as XSLT 3.0 or XQuery 3.1. 

W3C Recommendation (8 June 2017) XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 

W3C Recommendation XSLT 3.0 defines the syntax and semantics of a language designed primarily 
for transforming XML documents into other XML documents. The primary purpose of the changes for 
XLST 3.0 of the language is to enable transformations to be performed in streaming mode, where neither 
the source document nor the result document is ever held in memory in its entirety. Another important 
aim is to improve the modularity of large stylesheets, allowing stylesheets to be developed from indepen-
dently-developed components with a high level of software engineering robustness. 

XSLT 3.0 is designed to be used in conjunction with XPath 3.0. XSLT shares the same data model as 
XPath 3.0, and it uses the library of functions and operators defined in XQuery and XPath Functions 
and Operators. XPath 3.0 and the underlying function library introduce a number of enhancements, for 
example the availability of higher-order functions. 

As an implementer option, XSLT 3.0 can also be used with XPath 3.1. All XSLT 3.0 processors provide 
maps, an addition to the data model which is specified, identically, in both XSLT 3.0 and XPath 3.1. 
Other features from XPath 3.1, such as arrays, and new functions such as random-number-generator and 
sort, are available in XSLT 3.0 stylesheets only if the implementer chooses to support XPath 3.1. Some 
of the functions that were previously defined in the XSLT 2.0 specification, such as the format-date and 
format-number functions, are now defined in the standard function library to make them available to other 
host languages. 

XSLT 3.0 also includes optional facilities to serialize the results of a transformation, by means of an 
interface to the serialization component. Again, the new serialization capabilities of are available at the 
implementer’s option. 

W3C Recommendation (30 March 2021, Amended by W3C) XSL Transformations (XSLT) Version 2.0 
(Second Edition) 

W3C Recommendation XSLT 2.0 defines the syntax and semantics for a language for transforming XML 
documents into other XML documents. It is designed to be used in conjunction with XPath 2.0. 

– It shares the same data model, XDM, as XPath 2.0. 
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– It uses the library of functions and operators defined in XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and 
Operators. 

– It includes optional facilities to serialize the results of a transformation, by means of an interface to 
the serialization component. 

XTERM 

1. THE XFREE86 PROJECT 

XFree86 Project (1996-2005) Xterm Control Sequences 

Kontrolltecken som terminalemulatorn Xterm stödjer. 

XYZ 

 SCID 

1. ISO 

ISO 12640-2:2004 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 2: XYZ/sRGB 
encoded standard colour image data (XYZ/SCID) 

ISO 12640-2 specifies a set of 15 standard colour images, encoded as both 16-bit XYZ and 8-bit RGB 
digital data provided in electronic data files, that can be used for the evaluation of changes displayed on 
a colour monitor or printing in image quality during coding, image processing, including transformation 
compression and decompression. They can be used for many graphic technology applications such as 
research, development, product evaluation, and process control. 

YAML 

 https://yaml.org/ 

1. OREN BEN-KIKI, CLARK EVANS, INGY DÖT NET 

YAML Ain’t Markup Language (YAML) Version 1.2 

YAML is a human-friendly, cross language, Unicode based data serialization language designed around 
the common native data types of agile programming languages. It is broadly useful for programming 
needs ranging from configuration files to Internet messaging to object persistence to data auditing. 
Together with the Unicode standard for characters, it provides all the information necessary to under-
stand YAML Version 1.2 and to create programs that process YAML information. 

Z NOTATION 

 http://www.zuser.org/ 

https://yaml.org/
http://www.zuser.org/
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1. ISO/IEC 

ISO/IEC 13568:2002 Information technology — Z formal specification notation — Syntax, type system 
and semantics 

ISO/IEC 13568 covers: 

– the syntax of the Z notation; 

– the type system of the Z notation; 

– the semantics of the Z notation; 

– a toolkit of widely used mathematical operators; 

– LATEX and e-mail mark-ups of the Z notation. 

ISO/IEC 13568 does not cover any method of using Z, though an informative annex (E) describes one 
widely-used convention. 

ZIP 

1. ISO 

ISO/IEC 21320-1:2015 Information technology — Document Container File — Part 1: Core 

ISO/IEC 21320-1 specifies the core requirements for 

– document container files, and 

– implementations that produce and, or consume document container files. 

ISO/IEC 21320-1 normatively references the Zip File Format Specification version 6.3.3 of PKWARE. 
Document container files are conforming Zip files as specified by that document. 

2. PKWARE 

APPNOTE.TXT – .ZIP File Format Specification Version 6.3.9 

The Zip Appnote is intended to define a cross-platform, interoperable file storage and transfer format. 
ZIP is one of the most widely used compressed file formats. It is universally used to aggregate, comp-
ress, and encrypt files into a single interoperable container. No specific use or application need is defin-
ed by this format and no specific implementation guidance is provided. The Appnote provides details on 
the storage format for creating ZIP files. Information is provided on the records and fields that describe 
what a ZIP file is. 
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ZLIB 

 http://zlib.net/ 

 Deflate 

1. IETF 

RFC 1950 ZLIB Compressed Data Format Specification version 3.3 

RFC 1950 defines a lossless compressed data format. The data can be produced or consumed, even 
for an arbitrarily long sequentially presented input data stream, using only an a priori bounded amount 
of intermediate storage. The format presently uses the DEFLATE compression method but can be easily 
extended to use other compression methods.  It can be implemented readily in a manner not covered 
by patents. It also defines the ADLER-32 checksum (an extension and improvement of the Fletcher 
checksum), used for detection of data corruption, and provides an algorithm for computing it. 

ZSTANDARD 

1. IETF 

RFC 8478 Zstandard Compression and the application/zstd Media Type 

Zstd (Zstandard) is a data compression mechanism. RFC 8478 describes the mechanism and registers 
a media type and content encoding to be used when transporting zstd-compressed content via MIME 
(Multipurpose Internet Mail Extensions). Despite use of the word "standard" as part of its name, readers 
are advised that RFC 8478 is not an Internet Standards Track specification; it is being published for 
informational purposes only. 

  

http://zlib.net/
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Bilaga 2 Metoder för teknisk kontroll 
En teknisk metod behöver inte alltid vara ett program. Till exempel, det kan även vara en algoritm 
som kan implementeras, eller flödesschema som manuellt följs stegvist, eller en ”checklista” som 
manuellt ”bockas av”. 

OM BETECKNINGAR 

Vad som sagts Om beteckningar för Bilaga 1 Specifikationer och referensimplementeringar gäller i 
tillämpliga delar även för beteckningar till metoder för teknisk kontroll. Hänvisning till en metod i 
denna författning ska göras till beteckningen i anslutning till författningen. En sådan hänvisning möj-
liggör att metoder i denna författning kan revideras och uppdateras utan att hänvisningar till denna 
författning behöver ses över. 

EXEMPEL. Hänvisningar till tekniska metoder i denna författning kan anges som: 

– … med en teknisk kontroll NA-SE ASCII av texten enligt RA-FS 2021:X i senaste lydelsen …  

– … utfallet av RA-FS 2021:X senaste lydelsen, teknisk kontroll MA MediaConch visade att … 

– … i enlighet med RA-FS 2021:X senaste lydelsen utfördes en materiell och formell kontroll av den elektroniska 

handlingen med VPC PDF. 

ALLMÄNA TEKNISKA KRAV 

1. AI 

 EU, Rolling plan for ICT standardisation, Artificial intelligence 297 

 ISO/IEC TR 24029 Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks 

 ISO/IEC TR 24030 Information technology — Artificial intelligence (AI) — Use cases 

2. DATORSPRÅK 

– ISO 9547 (Guidelines for the development and acceptability of test methods for programming lan-
guage processors) 

– ISO/IEC 10034 (Guidelines for the preparation of conformity clauses in programming language stan-
dards) 

– ISO/IEC 10176 (Guidelines for the preparation of programming language standards) 

                                                
297  https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation/artificial-intelligence (20210603) 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation/artificial-intelligence


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1027 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

3. TEKNISKA HJÄLPMEDEL 

Författningen är avgränsad till elektroniska handlingar, och avser inte att ställa tekniska krav på 
fysiska digitaltekniska komponenter. I den utsträckning lämpligt kan emellertid specifikationer sam-
manställas för tekniska hjälpmedel. 

3.1. Bildfångst 

 ISO/IEC 17991 Information technology — Office equipment — Method for measuring scanning productivity of digital scanning devices 

 Riksarkivet (2021-04-21) Gallring av pappershandlingar efter skanning Vägledning Version 1.0 

 Riksarkivet (2020-07-07) Hantering av fotografiskt material Vägledning Version 1.0  

 Stockholms stad (September 2019, Version 1.3) Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad 

– ISO 12641 (Scanner color calibration) 

– ISO 12653 (Test target for scanning) 

– ISO 19263 (Digital image capture of cultural heritage material) 

– ISO 29861 (Quality control for scanning) 

3.2. Bildskärm 

– ISO/IEC 29186 (Test method of colour gamut mapping algorithm for office colour softcopy and hard-
copy) 

3.3. Inmatningsenhet 

 ISO/IEC 9995-1 Information technology — Keyboard layouts for text and office systems 

3.4. Lagringsenhet 

– ISO/IEC 10995 (Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media) 

– ISO/IEC 16963 (Test method for the estimation of lifetime of optical disks for long-term data storage) 

3.5. Utskrift 

– ISO 18621 (Image quality evaluation methods for printed matter) 

– ISO/IEC 19799 (Method of measuring gloss uniformity on printed pages) 

– ISO/IEC 24790 (Measurement of image quality attributes for hardcopy output) 

– ISO/IEC 29186 (Test method of colour gamut mapping algorithm for office colour softcopy and hard-
copy) 

4. TILLGÄNGLIGHET 

 Digg (inget datum för publicering) Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service298 

Riksarkivet kan varken föreskriva krav på tillgänglighet eller föreskriva vilka metoder som uppfyller 
kraven på tillgänglighet.299 Det är Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för att 

                                                
298  https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen (20210425) 
299  Se vidare konsekvensutredningen (a. 4.5.2.1) Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig ser-

vice. 

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen
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en definierad krets av offentliga aktörer efterlever tillgänglighetskraven.300 Myndigheten är även be-
myndigad att föreskriva vilka krav elektroniska handlingar ska uppfylla för att vara tillgängliga. Myn-
digheten har med stöd av bemyndigandet utfärdat föreskrifter (2019:2) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Författningen föreskriver endast att en ”Digital offentlig service” ska överensstäm-
ma med de krav som anges i Bilaga A till den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). 
Det framkommer emellertid inte av författningen en metod för att göra bedömningen av överens-
stämmelse. Det finns i Bilaga C till den föreskrivna standarden en normativ ”bedömning av överens-
stämmelse” (eng. Determination of compliance). Det bör vara rimligt att utgå från Bilaga C för en 
teknisk kontroll, även om det inte tydligt framgår av varken föreskrifterna (2019:2) eller Bilaga A till 
standarden. 

Det finns sedan flertal program som kan hjälpa en verksamhet att bedöma överensstämmelse med 
tekniska krav på tillgänglighet. Till exempel, se sammanställningen på W3C, Web Accessibility Eval-
uation Tools List,301 och veraPDF för PDF/UA.302 I den utsträckning dessa program tillämpar metod-
erna i Bilaga C bör det vara tillräckligt för att bedöma överensstämmelse med Bilaga A. Det ska 
uppmärksammas att samtliga av dessa program är endast hur privata aktörer tolkat kraven och imp-
lementerat metoden för att kontrollera dem, varför resultatet kan utfalla olika beroende på vilket 
program som används. Det blir därför viktigt att förstå vad kraven i föreskriven standard avser att 
uppfylla, annars finns risk för godtyckliga bedömningar som förbiser ändamålet. Fråga om vilka prog-
ram som tillämpar Bilaga C bör endast kunna besvaras av Myndigheten för digital förvaltning. Där-
utöver kan det finnas bedömningar som måste göras av varje verksamhet från fall till fall. Till exem-
pel, att alternativ text eller märkningar faktisk är beskrivande eller förklarande av det som avses. 

Det faller därför på varje verksamhet att göra en bedömning om överensstämmelse i det enskilda 
fallet.303 Det är sedan Myndigheten för digital förvaltning som får utvärdera bedömningarna vid even-
tuell anmälan av bristande tillgänglighet. 

 

  

                                                
300  Myndigheten för digital förvaltning (inget datum för publicering) Anmäl bristande tillgänglighet. 
 https://www.digg.se/tdosanmalan (20210415) 
301  https://www.w3.org/WAI/ER/tools/ (20210301) 
302  https://openpreservation.org/news/release-candidate-available-for-verapdf-1-18-with-pdf-ua-support/ (20210301) 
303  Jämför Myndigheten för digital förvaltning (inget datum för publicering) Vägledning för webbutveckling, Till-

gänglighetsredogörelse för Webbriktlinjer.SE. 
 https://webbriktlinjer.se/om-webbplatsen/tillganglighetsredogorelse/ (20210415) 

https://www.digg.se/tdosanmalan
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
https://openpreservation.org/news/release-candidate-available-for-verapdf-1-18-with-pdf-ua-support/
https://webbriktlinjer.se/om-webbplatsen/tillganglighetsredogorelse/
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SÄRSKILDA TEKNISKA KRAV 

1. BILD 

1.1. Generella fall 

 ITU-T Recommendation T.24 (11/15) Standardized digitized image set 

1.1.1. Bildfångst 

– NA-SE OCR 

1.1.2. Kodning och, eller komprimering av bilder representerade med rastergrafik 

– DPFManager 

– JPEG AIC 

– jpylyzer 

– pngcheck 

1.1.3. Kodning och, eller komprimering av bilder representerade med vektorgrafik 

– Markup Validation Service [SVG] 

1.2. Biometri 

– ISO/IEC 29794 (Biometric sample quality) 

2. DATABASER OCH DATAUPPSÄTTNINGAR 

2.1. Generella fall 

 ISO/TS 8000-81 Data quality — Part 81: Data quality assessment: Profiling 

2.1.1. Flata, platta databaser eller FLF 

– CSV Validator 

– Riksarkivet Teknisk kontroll DSV 

3. INFORMATIONSFORMAT 

3.1. Generella fall 

3.1.1. Datorspråk 

– Riksarkivet Teknisk kontroll XML 

3.1.2. Notationer 

– Markup Validation Service [MathML] 
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3.2. Geografi 

– ISO 19105 (Conformance and testing for Geographic information standards) 

– ISO 19157 (XML schema implementation for Geographic Data quality) 

3.3. Infrastruktur och transport 

 ISO 14907 Electronic fee collection — Test procedures for user and fixed equipment 

3.4. Visuella koder 

– ISO/IEC 15415 (Two-dimensional bar code symbol print quality test) 

– ISO/IEC 15416 (Linear bar code print quality test) 

– ISO/IEC 19782 (Effects of gloss and low substrate opacity on reading of bar code symbols) 

4. KOMMUNIKATION OCH PROTOKOLL 

 ISO/IEC 9646 Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework 

4.1. Generella fall 

4.1.1. Sändning och syndikering 

– Feed Validation Service [Atom, RSS] 

5. LJUD 

5.1. Generella fall 

 ITU-T P.808 (06/2021) Subjective evaluation of speech quality with a crowdsourcing approach 

 ITU-T P.913 (Methods for subjective assessment of video and audio quality) 

5.1.1. Filformat 

– BWF Metadata [RIFF] 

5.1.2. Ljudkodning och, eller -komprimering 

– MediaConch [LPCM] 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-4, -26] AAC 

6. ORGANISERING OCH SAMMANSTÄLLNING 

6.1. Generella fall 

6.1.1. Paketering och överföring 

– Riksarkivet Teknisk kontroll SIP 

6.1.2. Kontorsdokument 

– ODF Validator 
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– veraPDF [PDF/A] 

6.1.3. Presentation 

– Markup Validation Service [SMIL] 

6.1.4. Stilmallar 

– CSS Validation Service 

6.1.5. Tillgänglighet 

– veraPDF [PDF/UA] 

6.1.6. Webbsidor 

– ISO 14873 (Statistics and quality issues for web archiving) 

– Markup Validation Service [HTML] 

7. RÖRLIG BILD OCH VIDEO 

7.1. Generella fall 

 ITU-T P.913 (Methods for subjective assessment of video and audio quality) 

7.1.1. Filformat 

– MediaConch [Matroska] 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-32] HEVC file format, ISO BMFF, ISO/IEC 14496-30, MP4 file format, NAL  

7.1.2. Videokodning och, eller -komprimering 

– ITU-T P.1204.4 (Video quality assessment) 

– MediaConch [FFV1] 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-4] AAC 

8. TEXT OCH TECKEN 

8.1. Generella fall 

8.1.1. Teckenkodning 

– Riksarkivet Teknisk kontroll ASCII 

– ISO/IEC 7064 (Security check character systems) 

– Riksarkivet Teknisk kontroll ISO 8859-1 [Metod, Program] 

8.1.2. Teckensnitt 

– ISO/IEC 30116 (OCR quality testing) 
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Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall 

ALLMÄNNA TEKNISKA KRAV 

 ISO 22299 (Digital file format recommendations for long-term storage) 

Allmänna tekniska krav är generiska krav som riktar sig mot materiel och metoder för att framställa 
elektroniska handlingar oberoende av form och funktion. 

1. AUTENTICITET, TILLITSMODELLER, OCH ÄKTHET 

1.1. Användning och hantering av elektroniska handlingar 

 ISO 21043 Forensic sciences 

 ISO 22095 Chain of custody — General terminology and models 

– ISO 19445 (XMP metadata for image and document proofing) 

1.2. Användning och hantering av materiel och metoder 

 ISO 20415:2019 Trusted mobile e-document framework — Requirements, functionality and criteria for ensuring reliable and safe 
mobile e-business 

 ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use 

 ISO/IEC 19770 Information technology — IT asset management 

Med användning och hantering av materiel och metoder avses organiseringen eller tillämpningen av 
teknikoberoende eller teknikberoende hjälpmedel, förfarandesätt, procedurer, rutiner och andra till-
vägagångssätt för att automatiskt eller manuellt dels framställa, dels använda och hantera elektro-
niska handlingar.304 

– ETSI 101 533 (Data preservation systems security) 

– ISO 15489 (Records management) 

– ISO 15801 (Trustworthiness and reliability of electronically stored information) 

– ISO 16363 (Audit and certification of trustworthy digital repositories) 

– ISO 17068 (Trusted third party repository for digital records) 

– ISO 18492 (Long-term preservation of electronic document-based information) 

– ISO 19475 (Minimum requirements for the storage of documents) 

– ISO/IEC 11889 (Trusted platform module library) 

– ISO/IEC 14516 (Trusted Third Party services) 

– ISO/IEC 19249 (Catalogue of architectural and design principles for secure products, systems and 
applications) 

– ISO/IEC 20648 (TLS specification for storage systems) 

                                                
304  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.2.2) Användningen och hanteringen av materiel och metoder. 
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– ISO/IEC 27037 (Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evi-
dence) 

– OAIS 

1.3. Autentisering 

 https://www.oauth.com/ 

 https://openid.net/ 

 ISO/IEC 24192 Cards and security devices for personal identification 

 ISO/IEC 24643 Architecture for a distributed real-time access system 

 ISO/IEC 7816-15 Identification cards — Integrated circuit cards — Part 15: Cryptographic information application (PKCS#15) 

 ITU-T X.1252 (04/2021) Baseline identity management terms and definitions 

 PC/SC (eng. Personal Computer/Smart Card) 

 SAML 

 Technical guidelines and protection profiles for the different electronic ID documents305 

Autentisering avser vanligtvis processen att identifiera en entitet, eller attributen hos en entitet. 

– ISO/IEC 9798 (Entity authentication) 

– ISO/IEC 25185 (Integrated circuit card authentication protocols) 

– ISO/IEC 29003 (Identity proofing) 

– ISO/IEC 30108 (Biometric Identity Assurance Services) 

1.4. Informationssäkerhet 

 ISO ICS (35.030) IT Security – Including encryption306 

 ISO 23195 Security objectives of information systems of third-party payment services 

 ISO/IEC 27014 Information security, cybersecurity and privacy protection — Governance of information security 

 ISO/IEC 21964 Information technology — Destruction of data carriers 

 ISO/IEC TS 27100 Information technology — Cybersecurity — Overview and concepts 

 ISO/IEC TS 27110 Information technology, cybersecurity and privacy protection — Cybersecurity framework development guidelines 

 IT-Grundschutz307 

 ITU-T X.1750 (09/2020) Guidelines on security of big data as a service for big data service providers 

– ISO/IEC 23264 (Redaction of authentic data) 

– ISO/IEC 27000 (Information security management systems) 

– KBM308 rekommenderar (2006:1) Basnivå för informationssäkerhet (BITS) 

– MSB (629) Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen 

                                                
305  https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/ElectrIDDocuments/TRandSecurProfiles/trandsecurprofiles_node.html (20210419) 
306  https://www.iso.org/ics/35.030/x/p/1/u/0/w/0/d/0 (20210209) 
307  https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html (20210419) 
308  Krisberedskapsmyndigheten, ersattes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

https://www.oauth.com/
https://openid.net/
https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/ElectrIDDocuments/TRandSecurProfiles/trandsecurprofiles_node.html
https://www.iso.org/ics/35.030/x/p/1/u/0/w/0/d/0
https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html
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Begreppet informationssäkerhet tolkas överlappa helt eller delvis med begreppen autenticitet, tillits-
modeller, äkthet och oavvislighet. Jämför definitionen av informationssäkerhet i (SS-EN)309 ISO/IEC 
27000:2017 (a. 2.38): 

bevarandet av konfidentialitet,[310] riktighet,[311] och tillgänglighet[312] hos information 

En anmärkning till definitionen tillägger att den även kan innefatta andra egenskaper. Till exempel, 
autenticitet,313 ansvarsskyldighet (eng. accountability), oavvislighet,314 och tillförlitlighet (eng. relia-
bility).315 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap diskuterar begreppen i publikationen MSB 
(067), utifrån en tidigare version av standarden ISO/IEC 27000:2014.316 Det kan jämföras med hur 
Digg i sin rapport (Dnr 2019-162) utförde en undersökning om informationssäkerhet utifrån följande 
påståenden (s. 56): 

Våra it-system är bärare av information och vi behöver ha kontroll över den informationen och se 

till att 

 den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet) 

 vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad (riktighet) 

 endast behöriga personer kan ta del av den (konfidentialitet) 

 det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunicerats (spårbarhet). 

I sammanhanget av dessa författningskommentarer kan informationssäkerhet ses ur fyra perspektiv: 

                                                
309  Den svenska översättningen utgår från ISO/IEC 27000:2016. Den senaste engelska versionen av standarden 

är ISO/IEC 27000:2018. 
310  Begreppet konfidentialitet definieras som (a. 2.12) ”egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöj-

as för obehöriga individer, objekt eller processer” med anmärkningen att i Terminologi för informationssäkerhet 
(SIS-TR 50) är definiensen ”skydd mot obehörig insyn”. 

311  Begreppet riktighet definieras som (a. 2.40) ”egenskapen att vara korrekt och fullständig” med anmärkningen 
att i Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) är definiensen ”skydd mot oönskad förändring”. 

312  Begreppet tillgänglighet definieras som (a. 2.9) ”egenskapen att vara åtkomlig och användbar på begäran från 
ett behörigt objekt” med anmärkningen att i Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) är definiensen 
”åtkomst för behörig person vid rätt tillfälle”. 

313  Begreppet autenticitet definieras som (a. 2.8) ”egenskapen att ett objekt är vad det utger sig för att vara” med 
anmärkningen att i Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) är definiensen ”äkthet avseende uppgiv-
na uppgifter; särskilt rörande påstådd identitet och meddelandens ursprung och innehåll”. 

314  Begreppet oavvislighet definieras som (a. 2.54) ”förmåga att bevisa förekomsten av en påstådd händelse eller 
handling och dess ursprung”. 

315  Begreppet tillförlitlighet definieras som (a. 2.62) ”egenskap för konsekvent avsett beteende och resultat” med 
anmärkningen att i Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) är definiensen ”mått på i vilken grad ett 
informationssystem levererar kravställd informationskvalitet”. 

316  Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet, Hur man skapar en språkgemenskap. Till exempel, se 
avsnitten (3.1) Innehållsmässig analys av definitionerna, och (3.3) Definitionerna i relation till internationellt 
begreppsbruk. 
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‒ Att använda och hantera materiel och metoder säkert. Till exempel, att granska specifikationer,  
källkod, att endast installera program från tillförlitliga källor, att tillämpa säkerhetsuppdateringar, 
att inte tillåta anslutning av okända externa anslutningar. 

‒ Att använda och hantera elektroniska handlingar säkert. Till exempel, att inte delegera mer privile-
gium än nödvändigt för användare, att begränsa behörigheter för program vid exekvering, att inte 
tillåta generell exekvering för program, att inte exekvera okänd kod, att inte följa okända länkar, 
att skydda inmatningen av personliga koder. 

‒ Att använda materiel och metoder för att säkra tekniska hjälpmedel och elektroniska handlingar. 
Till exempel, att implementera behörighetssystem eller loggsystem eller att implementera krypto-
grafiska algoritmer i hårdvara och mjukvara. 

‒ At använda elektroniska handlingar för att säkra tekniska hjälpmedel och elektroniska handlingar. 
Till exempel, program för att övervaka, analysera och filtrera Internettrafik, eller program för att 
analysera datafiler för att upptäcka och ta bort skadliga program. 

1.5. Kryptering 

– ETSI 119 300 (Guidance on the use of standards for cryptographic suites) 

– ETSI 119 312 (Cryptographic Suites) 

– FIPS 140-3 (Security Requirements for Cryptographic Modules) 

1.6. Oavvislighet 

– ISO/IEC 13888 (Non-repudiation) 

1.7. Tillitsmodell 

En tillitsmodell är, förenklat, en modell för hur användare kan etablera tillit till varandra och informa-
tion i datorbaserade centrala eller distribuerade system. Modellerna kan användas för att säkerställa 
autenticitet, äkthet, och spårbarhet. En översikt av några vanligt förekommande modeller återfinns i 
Tabell 43. 

Tabell 43 Översikt av några tillitsmodeller med exempel på mekanism för att förverkliga dem. 

Modell Beskrivning Exempel på mekanism 

Web of trust 

[OpenPGP] PKI 

Ett decentraliserat referenssystem där an-
vändarna intygar tillförlitligheten av informa-
tion. Till exempel, att en publik nyckel tillhör 
angiven utställare. 

– kryptering 

– [kryptografisk] hash-funktion 

[X.509] PKI Ett referenssystem där en central användare 
granskar och intygar tillförlitligheten av infor-
mation i form av ett certifikat. Till exempel, att 
ett nyckelpar tillhör angiven utställare. 

– kryptering 

– [kryptografisk] hash-funktion 

Tidsstämplar i 
blockkedja 

Ett länkat referenssystem som omsluter in-
formationen om dataintegriteten av annan in-
formation tillsammans med uppgifter om dat-
um och tid, vilka representerar ny information 
som kan omslutas av en annan tidsstämpel. 

– [kryptografisk] hash-funktion 
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Modell Beskrivning Exempel på mekanism 

Vattenmärken Ett referenssystem som sammanväver data 
eller information med en unik markering, eller 
ett unikt mönster. 

– steganografi 

Systematiska 
åtgärder 

Aktiviteter i en process för hanteringen av in-
formation som etablerar ett referenssystem. 
Aktiviteterna kan vara automatiska, semi-au-
tomatiska eller manuella, vilka kvalitetssäk-
rar data eller information genom. Till exem-
pel, arbetsrutiner, dokumentation, metadata, 
stickprov, säkerhetskontroller. 

– auktoritativt 

– kognitivt 

– socialt 

Metadata Ett relationellt referenssystem för att ange 
data eller information om data eller informati-
on. 

– auktoritativt 

– kognitivt 

– socialt 

Säkerhetsåtgärder Datorbaserade referenssystem som säkrar 
tillförlitlighet till data eller information. Till ex-
empel, genom behörighetskontroll, hash-
funktioner, kontrollsummor, kryptering, logg-
ar, säkerhetsprotokoll. 

– diverse 

1.7.1. Betrodda kommunikationsplattformar 

– ISO 19626 (Trusted communication platforms for electronic documents) 

1.7.2. Blockkedja 

 ITU-T X.1400 (10/2020) Terms and definitions for distributed ledger technology 

 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport (2019:4) Blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv 

 NIST IR 8202 (20181000) Blockchain Technology Overview 

– ISO 23455 (Blockchain and distributed ledger technologies) 

– TRUSTER Preservation Model 

Nist IR 8202 ger följande informella definition av blockkedja (eng.): 

Blockchains are distributed digital ledgers of cryptographically signed transactions that are 

grouped into blocks. Each block is cryptographically linked to the previous one (making it 

tamper evident) after validation and undergoing a consensus decision. As new blocks are added, 

older blocks become more difficult to modify (creating tamper resistance). New blocks are 

replicated across copies of the ledger within the network, and any conflicts are resolved 

automatically using established rules. 

En annan förenklad men mer teknisk beskrivning är att en blockkedja är block som hänvisar till andra 
block, och där varje block är ett hashträd; den tekniska termen är Merkleträd (eng. Merkle tree). Ett 
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hashträd utgörs av ett hashvärde (roten i trädet) beräknat från ett antal hashvärden, vilka är hash-
värdet av antingen andra sammanslagna hashvärden i trädet (grenar), eller ett hashvärde av något 
(blad). Grenar kan gruppera andra grenar eller blad. Blocken ”länkas” genom att ett av bladen i 
Merkleträdet är hashvärdet från ett föregående block, om inte blocket är det första i blockkedjan. Det 
första blocket är det ursprungliga blocket (eng. genesis block). 

I Figur 14 illustreras ett exempel av ett Merkleträd (block 2) som har ett blad (2.2) med hashvärdet 
av ett annat Merkleträd (föregående block 1), medan en avgrening (2.1) representerar hashvärdet 
av två grenar (2.1.1 och 2.1.2), vilka i sin tur representerar hashvärdet av deras blad (2.1.1.1 res-
pektive 2.1.2.1 och 2.1.2.2). Blocken kan sedan organiseras i en datastruktur med metadata och 
data, liknande ett filformat. Med metadata avses informationen om blockkedjan. Till exempel, hash-
värdet av Merkleträdet, blockstorleken, tidsstämplar. Med data avses själva underlaget som hash-
värdet beräknades från. Till exempel, en digital signatur, en transaktion, en valsedel. 

 

Figur 14 En förenklad överblick av relationen mellan tre block, och relationen mellan rot, grenar och blad i ett av blocken 

(2). Bladen i den ena grenen (2.1.1) kan vara hashvärdet av en typ av data eller information, medan bladen i den andra 
grenen (2.1.2) kan vara hashvärdet av en annan typ av data eller information, varför dessa har grupperats i olika ”grenar”. 
Data och information som hashvärdena beräknats utifrån kan omslutas i blocket, men det är inte nödvändigt. 

En blockkedja kan sedan lagras i ett distribuerat nätverk. Termen distribuerad källa används i dessa 
författningskommentarer för att generiskt hänvisa till en blockkedja i ett distribuerat nätverk. Den mer 
vanligare förekommande termen distribuerad huvudbok eller liggare (eng. ledger) avser att block-
kedjan används för att dokumentera transaktioner. Till exempel, av kryptovalutor. 

Ett distribuerat nätverk består av två eller flera noder som kan läsa och, eller skriva till blockkedjan. 
Varje nod kan ha en fullständig kopia av blockkedjan. Ett nätverk kan vara öppen eller stängd. Med 

Nästa block (3) 
som hänvisar till 
föregående block 
(2)

Block (2)

Gren (2.1)

Gren (2.1.1)

Blad (2.1.1.1)

Gren  (2.1.2)

Blad (2.1.2.1) Blad (2.1.2.2)

Blad (2.2) 
hashsvärdet av 
föregående block 
(1).

Föregående block 
(1)
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öppen avses att varje nod kan obehindrad läsa och skriva till blockkedjan, medan ett stängt nätverk 
kan införa begränsningar för flera eller alla noder. Av betydelse är att det finns en metod för hur 
noderna kan komma överens om att lägga till nya block i blockkedjan. Till exempel, en metod för att 
kontrollera om ett block uppfyller särskilda krav. Till exempel, bevis på arbete (eng. Proof of Work), 
bevis på insats (eng. Proof of Stake), rundturordning (eng. Round Robin), bevis på auktoritet eller 
identitet (eng. Proof of Authority or Identity), bevis på inväntad tid (eng. Proof of Elapsed Time).317 
Ett nytt block kan tillföras blockkedjan först när tillräckligt många noder uppfyllt kraven eller utfört 
kontrollen. Till exempel, en slumpmässig vald nod, eller mer än hälften av noderna. Ett öppet distri-
buerat nätverk har därför förutsättning för att en aktör kan bereda sig tillgång till eller inrätta tillräckligt 
många av noderna för att få igenom ett block utan att uppfylla kraven. Till exempel, majoritetsattack 
(eng. majority attack, 51 % -attack), eller Sybil attack. Det följer att ju fler noder desto säkrare blir 
nätverket, eftersom för varje ytterligare nod ökar kraven på resurser för att kontrollera eller påverka 
fler av dem. En ytterligare säkerhetsaspekt är att noder som är heterogena avseende hård- och 
mjukvara är säkrare än homogena noder eftersom ett säkerhetshål i en nod inte nödvändigtvis blir 
tillämpbar på samtliga noder. 

2. DATORSPRÅK 

2.1. Om att bevara datorspråk 

Datorspråk vars källkod är det innehåll som ska bevaras kan bevaras precis som alla andra Infor-
mationsformat. Förutsatt att källkoden är text kan den framställas i en föreskriven textformat. Att 
bevara datorspråk som en del av ett tekniskt skick är betydligt svårare av anledningar som redogjorts 
för i kommentarerna till definitionen av Teknisk process. Det är emellertid inte omöjligt, men en verk-
samhet måste själv bedöma vilka ansträngningar och investeringar som krävs för att uppfylla 3 § 
arkivlagens om handlingen blir allmän. Är kostnaderna för höga får verksamheten söka rättslig stöd 
för varför handlingen, om den blir allmän, kan gallras. 

2.2. Automatisk dataidentifikation och -fångst 

– ISO/IEC 15434 (Syntax for high-capacity ADC media) 

– ISO/IEC 29162 (Guidelines for using data structures in AIDC media) 

2.3. Datatyper 

– ISO/IEC 10967 (Language independent integer and floating point arithmetic) 

– ISO/IEC 11404 (General-Purpose Datatypes) 

– ISO/IEC 14957 (Notation of the format) 

2.4. Gränssnitt 

 Se även IDL. 

– ISO/IEC 10182 (Guidelines for programming language bindings) 

– ISO/IEC 13886 (Language-independent procedure calling) 

2.5. Syntax 

– ISO/IEC 24707 (Common Logic) 

                                                
317  För en jämförelse av metoderna se vidare NIST IR 8202 (a. 4.6) Consensus Comparison Matrix. 
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2.6. Säkerhet 

– ISO/IEC 24772 (Avoiding vulnerabilities in programming languages) 

3. IMPLEMENTERING 

Med implementering avses i dessa författningskommentarer vanligtvis formatimplementering, vilket 
framgår av definitionen Implementera. I sammanhanget allmänna tekniska krav avser därför implem-
entering de tekniska val som görs när ett format kodas eller avkodas enligt en specifikation, eller att 
ett program framställs eller används för att automatisera eller manuellt genomföra kodningen eller 
avkodningen. 

3.1. Om de olika fallen i bilagan 

Fall Kommentar 

Tekniskt skick med en form och 
funktion för ett innehåll som inte 
är avsett för den formen och 
funktionen enligt specifikation-
en för det tekniska skicket. 

Ett grundläggande problem är att användare kan med eller utan avsikt 
göra tekniska val för att framställa en form och funktion som inte är 
lämpligt för att använda och hantera det avsedda innehållet. För en dator 
är formen och funktionen endast binär data och det finns ingen teknisk 
metod för att avgöra om rätt format har valts för rätt form och funktion. 
Med andra ord, att formaten som utgör det tekniska skicket kan tekniskt 
vara felfria, men vid återgivning kan oväntade former och funktioner upp-
stå. Konsekvensen är innehållet riskerar dels att inte återges som förvän-
tat, dels att inte kunna användas och hanteras som avsett, dels att andra 
oförutsägbara användningar och hanteringar kan uppstå, vilket öppnar 
upp för säkerhetshål. 

Tekniskt skick med tekniska eg-
enskaper och funktionaliteter 
som inte uttryckligen är tillåtet 
eller som är uttryckligen för-
bjudet enligt specifikationen för 
det tekniska skicket. 

Ett grundläggande problem med inkonsekvent implementering är att spe-
cifikationer tolkas olika, och därmed får olika implementeringar. Till exem-
pel, på grund av att de är otydliga eller att de kan utökas med program-
specifika tillägg. Konsekvensen blir att vissa program kan stödja funktion-
aliteter som inte andra program stödjer, varför det tekniska skicket jämfört 
med den avsedda specifikationen blir ”fel”. Jämför detta fall med det före-
gående fallet där det tekniska skicket blir ”rätt” men formen och funktionen 
kan bli ”fel”. Ett sätt att försöka hantera problemet är att endast tillåta funk-
tionaliteter som uttryckligen är tillåtna i en specifikation och som alla prog-
ram ska kunna förväntas och krävas implementera. 

Tekniska egenskaper och funk-
tionaliteter som enligt specifika-
tionen antingen bör eller bör 
inte implementeras. 

Ett grundläggande problem med inkonsekvent implementering är att spe-
cifikationer avsiktligen öppnar upp för alternativa implementeringar. Detta 
fall jämfört med det föregående fallet är svårare att avgränsa och precis-
era eftersom det är fråga om lämpligheten av ett vägval i ett enskilt fall. 
Dessa fall behöver därför dokumenteras för att framtida implementeringar 
ska kunna göra samma vägval, eller åtminstone samma avvägningar. 

 

3.2. Tekniska val vid implementering av format 

– ISO/IEC 9789 (Organization and representation of data elements for data interchange) 
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4. KOMPRIMERING 

 ISO/IEC 11576 Information technology — Procedure for the registration of algorithms for the lossless compression of data 

Graden av informationsförändringar och effektiviteten av en komprimering är beroende av den elek-
troniska handlingens innehåll. En allmän rekommendation är att framställa testfiler med samma eller 
liknande innehåll som de elektroniska handlingar som är avsedda att framställas i verksamheten. Till 
exempel, med samma bitdjup, dimensioner, och samplingar. Testfilerna kan sedan komprimeras för 
att dels mäta anspråk på tid och datorresurser, dels utvärdera förändringar av innehållet. Förändring-
ar av storleken kommer att framgå av de resulterade komprimerade testfilerna, vilka kan även under-
sökas för att bedöma informationsförändringarna vid återgivning. Därefter kan mätas anspråk på tid 
och datorresurser för dekomprimering. 

4.1. Förlustfri komprimering 

 ALDC 

 BAC 

 Bzip2 

 CAVLC 

 DCLZ 

 Deflate 

 LZW (Lempel-Ziv-Welch) 

 PackBits 

 RLCE 

 RLE 

 RNC (eng. Rob Northen Compression) 

 SCSU 

 SLDC 

 Zstandard 

4.1.1. Konsekvenser för verksamhetens kostnader för lagring 

Krav på förlustfri komprimering kan resultera i en märkbar ökad kostnad för lagring. I Riksarkivets 
projekt DIANA bedömdes att sambandet mellan en minskning av priset för lagringsenheter och deras 
ökning av lagringskapacitet har en stark historik som ger stöd för ett antagande om att utvecklingen 
fortsätter i framtiden. Slutsatsen var därför att kostnader för ökat lagringsutrymme med tiden troligtvis 
inte kommer att öka, och kan även minska, och väger lätt i jämförelse till att använda format utan 
komprimering. 

Slutsatsen kan jämföras med principen om att ju längre tid elektroniska handlingar ska bevaras desto 
fler möjligheter kan uppstå för andra användningar och hanteringar av dem. Att inte tillämpa förlust-
givande komprimering blir därför en nödvändig förutsättning för elektroniska handlingar som ska 
bevaras för all framtid, eftersom möjliga användningar och hanteringar inte kan förutsägas för en 
sådan tidsperiod. 
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4.2. Förlustgivande komprimering 

Komprimeringar i allmänhet, och förlustgivande komprimeringar i synnerhet, är optimerade för ett 
visst syfte. Till exempel, snabbare kodning eller avkodning, mindre storlek, återgivning för den män-
skliga hörseln eller synen. Avvägningar i algoritmen eller vid val av inställningar medför därför att det 
resulterade komprimerade formatet blir mer eller mindre lämpligt för vissa fall. Problemet med förlust-
givande komprimeringar är att valen inte går att ångra, eftersom det inte går att återställa den urs-
prungliga förlorade informationen. Det betyder samtidigt att elektroniska handlingar kan framställas 
i funktionellt skick för verksamhetens behov och krav. Med det följer emellertid risken att elektroniska 
handlingar med tiden inte kan användas och hanteras för andra ändamål än det ursprungliga funk-
tionella skicket. 

Arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, bör därför noga överväga användningen 
och hanteringen av elektroniska handlingar med form och funktion av förlustgivande komprimering. 
En hjälpsam tumregel är principen om att ju längre tid elektroniska handlingar ska bevaras desto fler 
möjligheter kan uppstå för andra användningar och hanteringar av dem. Med andra ord, en arkiv-
myndighet, eller annan med motsvarande ansvar, kan uppställa arkivrättsliga krav som innebär att 
elektroniska handlingar med form och funktion av förlustgivande komprimering har för vissa specifika 
fall förutsättningar för arkivbeständighet. Den rekommenderade utgångspunkten är emellertid att 
alltid utgå från ingen eller förlustfria komprimeringar, och endast i särskilda fall avvika från huvud-
regeln. 

5. LICENSER OCH PATENT 

 DRM 

 eSam (juni 2021) Programvarulicensiering – en vägledning om licensavtal318 

 W3C (2020-09-15) Patent Policy 

5.1. Bakgrund 

Påträffade problem med patent för program kan sammanfattas som en osäkerhet kring dels om en 
patentinnehavare kommer att hävda ett patent, dels om ett eller flera patentkrav kan faktiskt omfatta 
en eller flera tekniska metoder. Den ena oron grundar sig i exempel som att en patenthavare ”ångrar 
sig” och drar tillbaka tidigare licenserade tillämpningar eller avsiktligen avvaktar tills ”rätt tillfälle”.319 
Frågan är då i vilken form tillåtelsen ska vara för att vara rättsligt giltig och om, eller när, utfästelsen 
kan återkallas, och konsekvenserna av ett återkallande. Den andra oron grundar sig i att bedömnin-
gar av patentintrång är svåra och kostsamma att avgöra i domstol. Användning och hantering av 
format framställda med implementeringar av specifikationer som är belastade med patentanspråk 
bör alltid föranledas av en juridisk riskanalys för att bedöma kostnadsmässiga konsekvenser av att 
en eller flera av patenthavare försöker göra gällande ett eller flera patentkrav i Sverige. En översikt 
av problemen återfinns i Tabell 44, och de grundläggande rättsliga förutsättningarna för patent redo-
görs i avsnitten Jurisdiktion, Omfattningen av patentkrav, Patentintrång, Rättsliga bestämmelser av 

                                                
318  https://www.esamverka.se/download/18.1afa2964179effea5a286f48/1625144886153/Vägledning programvarulicensiering.pdf 

 (20210803) 
319  Jämför Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport (2016:2) om (s. 68) kritik mot ISO om att en ändring av 

deras patentpolicy kunde innebära att royalty behövdes erläggas för att använda vissa standarder. Till exem-
pel, ISO 3166271 (representation av landskod), ISO 639272 (språkkod) och ISO 4217273 (valutakod). Patent-
policyn i fallet avsåg upphovsrätten till innehållet och inte specifika patentkrav, och drogs tillbaka. 

https://www.esamverka.se/download/18.1afa2964179effea5a286f48/1625144886153/Vägledning%20programvarulicensiering.pdf
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betydelse i sammanhanget.320 En närmare redogörelse av rättspraxis inom patenträtten faller utanför 
dessa författningskommentarer,321 även om Patentbarheten av program kommer att kort beröras. 

Tabell 44 Det mest påfallande problemet är att det alltid kan finnas patenthavare som kan göra anspråk på patent. Med 

andra ord, det går inte med absolut säkerhet ha vetskap om att det inte finns någon okänd patenthavare någonstans som 
kan göra anspråk på ett patentkrav. 

 
När patenthavare och patentkrav är kända 

När patenthavare och 
patentkrav är okända 

Patenthavare En patenthavare har hävdat 
att ett eller flera patentkrav 
omfattar en eller flera tekni-
ska metoder i en specifika-
tion eller implementering. 

En patenthavare kan hävda 
att ett eller flera patentkrav 
omfattar en eller flera tekni-
ska metoder i en specifika-
tion eller implementering. 

En patenthavare kan hävda 
att ett eller flera patentkrav 
omfattar en eller flera tekni-
ska metoder i en specifika-
tion eller implementering. 

Patentkrav Ett eller flera patentkrav kan utvärderas och alternativa tek-
niska metoder kan övervägas. 

Det finns ingen information 
om en eller flera tekniska me-
toder kan omfattas av ett ell-
er flera patentkrav. 

Upphörande Om den tekniska metoden omfattades av ett eller flera pa-
tentkrav bör den kunna användas av alla när patenten upp-
hört. 

Det är inte möjligt att veta när 
ett eller flera patentkrav upp-
hör. 

5.1.1. Jurisdiktion 

Ett patent gäller endast inom den jurisdiktion som ansökts och beviljats patent. Till exempel, en 
beviljad patentansökan i Sverige kan endast göras gällande i Sverige. I Sverige är Patent- och regist-
reringsverket utsedd som patentmyndighet för att handlägga ansökningar om patent enligt 2 kapitlet 
patentlagen (1967:837). Det finns sedan möjlighet att ansöka om patent i flera jurisdiktioner med 
stöd av Internationell rätt. Det finns två sådana förfaranden. Det ena är internationella patentansök-
ningar och den andra är europeiska patent enligt 3 kapitlet respektive 11 kapitlet patentlagen. Det 
finns dessutom andra juridiska mekanismer som det enhetliga patentsystemet i Europeisk rätt som 
kompletterar det europeiska patentsystemenet. 

5.1.1.1. Internationell rätt 

Internationella patentansökningar grundar sig i Konvention om patentsamarbete, förkortat på engel-
ska som PCT (eng. Patent Cooperation Treaty). Konventionen är en multilateral traktat med för när-
varande 152 anslutna stater. Denna konvention administreras av WIPO (eng. World Intellectual Pro-
perty Organization), men ansökningar skickas in till vissa utvalda nationella patentmyndigheter för 
en preliminär handläggning. Den svenska patentmyndigheten en bland flera utvalda patentmyndig-
heter. Om den preliminära handläggningen godkänns kan sökanden fullfölja ansökan i de jurisdik-
tioner som är anslutna till konventionen. 

                                                
320  Se även Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.4) Skillnaden mellan standarder och öppna standarder. 
321  Till exempel, se vidare EPO, Case Law of the Boards of Appeal. 
 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_a_2_4_2.htm (20210130) 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_a_2_4_2.htm
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I sammanhanget kan därtill nämnas Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från 1883 som även 
WIPO administrerar. Pariskonventionen kan mycket förenklat beskrivas som en multilateral traktat 
om grundläggande regler kring den internationella immaterialrätten. Till exempel, förfarandet vid pa-
tentansökan och likabehandling av immaterialrättslig egendom från andra jurisdiktioner. 

5.1.1.2. Europeisk rätt 

Europeiska patent grundar sig i den Europeiska patentkonventionen, förkortat på engelska som EPC 
(eng. European Patent Convention). Konventionen är en multilateral traktat med för närvarande 38 
anslutna stater, vilket innefattar alla medlemsstater i EU. Denna konvention inrättar den europeiska 
patentorganisationen, förkortat på engelska som EPOrg (eng. European Patent Organisation). Org-
anisationen utgörs av två organ. Det ena organet är det administrativa rådet (eng. Administrative 
council) som har översyn över det europeiska patentverket. Det andra organet är EPO (eng. Europe-
an Patent Office) som bland annat handlägger ansökningar om patent. En av EPO beviljad patent-
ansökan kan få skydd i upp till 44 jurisdiktioner under vissa förutsättningar. Till exempel, att patentet 
översatts till de lokala språken och avgifter betalats för respektive jurisdiktion som patenten ska 
göras gällande. Det är emellertid domstolarna i varje jurisdiktion som dömer i tvister om beviljade 
patent inom och endast inom sin jurisdiktion i enlighet med EPC artikel 64.3. Det finns alltså inget 
som hindrar att domstolar inom olika jurisdiktion kommer fram till motstående slutsatser om ett bevil-
jat patent av EPO. 

Det enhetliga patentsystemet är ett försök att förena pantskyddet inom EU till en jurisdiktion. Syste-
met grundar sig i förordning (EU) 1257/2012 om enhetligt patentskydd.322 Tidigare omnämnda regle-
ringar gäller, men en ansökan till EPO kan begära att få ett enhetligt skydd hos medlemsstater som 
deltar i det enhetliga patentsystemet, vilket för närvarande är 26 medlemsstater. Europeiska union-
ens råd har i anslutning till regelverket inrättat den enhetliga patentdomstolen, förkortat på engelska 
som UPC (eng. Unified Patent Court)323 som blir det forum där tvister av beviljade patent avgörs för 
hela jurisdiktionen. 

5.1.1.3. USA 

Den rättsliga grunden för patenträtt i USA grundar sig ytterst i deras konstitution, artikel 1.8.8. En del 
av rättsreglerna har kodifierats i lagstadgande (eng. statuary) United States Code Title 35 som har 
positiv rättslig titel (eng. positive law title) och gäller på federal nivå. I den lagen, andra delen kapitlet 
10 §101-105, regleras förutsättningar för patentbara uppfinningar. 

5.1.2. Omfattningen av patentkrav 

Omfattningen av ett patent framgår av 4 kapitlet patentlagen. Ett patent avser inte egentligen pro-
dukter eller metoder utan endast specificerade patentkrav (eng. patent claims). Dessa patentkrav 
pekar ut vad i en uppfinning som ska skyddas. Det vill säga, patentens omfång, vilket kan fånga en 
eller flera produkter eller metoder. En extensiv tolkning av ett patentkrav öppnar för att fler fall kan 

                                                
322  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande 

av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd, och Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 
av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd 
när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang. 

323  Genom AGREEMENT ON A UNIFIED PATENT COURT (16351/12). 
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anses vara ett intrång, medan en restriktiv tolkning kan skydda patentkravet från att överlappa med 
andra patentkrav. 

Ett patent kan förlängas upp till 20-25 år men även begränsas enligt 4a kapitlet i patentlagen, eller 
helt upphöra. Till exempel, på grund av obetald årsavgift, ogiltigförklarande, eller av andra skäl som 
anges i 7 kapitlet patentlagen. När skyddet för ett patentkrav förfaller kan alla andra uppfylla patent-
kravet utan att behöva ingå avtal med patenthavaren. Det vill säga, patenten blir ”fri”. 

5.1.3. Patentintrång 

En patenthavare som beviljats patent får en ensamrätt att förfoga över vilka som får uppfylla patent-
kraven. Denna ensamrätt ger patenthavaren rätt att förbjuda andra från att uppfylla patentkraven. 
Av denna anledning ses ensamrätten som en typ av negativ rätt. En framställning, användning eller 
hantering av en produkt eller metod som uppfyller ett eller flera patentkrav kan falla inom patentens 
skyddsomfång och därmed utgöra ett patentintrång (eng. patent infringement) om ett avtal saknas 
med patenthavaren. 

Rättssubjekt inom en jurisdiktion ansvar för att tillverkning av en produkt eller tillämpning av en metod 
inte utgör ett patentintrång. En uppsåtlig eller grovt oaktsamt intrång kan medföra böter eller fängelse 
i högst två år enligt 9 kapitlet patentlagen. Det är emellertid patenthavaren som ansvarar för att 
identifiera och göra gällande eventuella patentintrång. 

5.1.4. Rättsliga bestämmelser av betydelse i sammanhanget 

Av 1 kapitlet 1 § patentlagen (1967:837) kan utläsas: 

1 § Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken 

uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1-10 kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på 

uppfinningen i Sverige och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. 

Bestämmelser om europeiskt patent finns i 11 kap. Som en uppfinning anses aldrig vad som 

enbart är 

1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod, 

2. en konstnärlig skapelse, 

3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet 

eller ett datorprogram, eller 

4. en presentation av information. 

I artikel 52 under kapitel 5 i del 2 av EPC regleras tillämpningsområdet för patentansökningar (eng.): 

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that 

they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.  



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1046 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of 

paragraph 1: 

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; 

(b) aesthetic creations;  

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, 

and programs for computers; 

(d) presentations of information. 

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to 

therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to 

such subject-matter or activities as such. 

Den svenska översättningen av Konvention om meddelande av europeiska patent (Europeisk pat-
entkonvention), München den 5 oktober 1973 i SÖ 1980:2 i lydelse sedan omarbetningen 2000 som 
trädde ikraft 2007 (reviderade EPC 2000):324 

(1) Europeiska patent skall meddelas för alla uppfinningar inom alla tekniska områden, förutsatt 

att de är nya, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. 

(2) Som en uppfinning i den mening som avses under (1) skall inte i något fall anses: 

(a) upptäckter, vetenskapliga teorier eller matematiska metoder; 

(b) konstnärliga skapelser; 

(c) planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet 

eller datorprogram; 

(d) presentationer av information. 

(3) Vad som sägs under (2) utesluter patenterbarhet av ämnesområden eller verksamheter som 

där nämns endast i den mån en europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent avser ett 

sådant ämnesområde som sådant eller en sådan verksamhet som sådan. 

Medan det finns uppenbara likheter mellan patentlagen och EPC omfattar den förra svenskt patent 
och det senare europeiskt patent. Det vill säga, det rör sig om två olika regelverk med olika rättsliga 
grunder för den svenska patentmyndigheten respektive EPO. Den svenska patenträtten är emellertid 
avsedd att anpassas till EPC och konventionens systematik.325 

                                                
324  Proposition (2006/07:56) Harmoniserad patenträtt. 
325  Se proposition (1977/78:1) Ändringar i patentlagen m. m. (Del A), och senare ändringar i proposition (2006/

07:56) Harmoniserad patenträtt. 
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5.1.5. Patentbarheten av program 

Huvudregeln är att program inte är patentbara som sådana. Detta regleras uttryckligen i artikel 52.3 
i EPC. Det framgår av proposition (1977/78:1) Ändringar i patentlagen m. m. (s. 322-323) att denna 
uppfattning har varit härskande inom svensk såväl som europeisk patenträtt. 

Som framgår av vad som förut har sagts om 1974 års regeringsrättsavgörande [Regeringsrättens 

årsbok 1974 s. 19] råder god överensstämmelse mellan detta avgörande och konventionens 

reglering från principiell synpunkt, nämligen att datorprogram som sådana inte är patenterbara. 

Vid utveckling av svensk rättspraxis på denna punkt bör den praxis som kommer att utvecklas 

vid det europeiska patentverket tillmätas stor betydelse. 

Anledningen har varit att program som en uppsättning logiska instruktioner saknar helt enkelt tekni-
skt karaktär. Liknande andra undantagna icke-uttömmande exempel är det endast fråga om instruk-
tioner för det ”mänskliga intellektet”. Det följer omvänt att om ett program anses ha en sådan karaktär 
så kan den vara patentbar. Det är just därför utvecklingen av innebörden av teknisk karaktär har fått 
stor betydelse för den gällande patenträtten. En närmare redogörelse för den rättspraxis som upp-
stått om teknisk karaktär kan inte beröras här men undantaget kan mycket förenklat sammanfattas 
som att ett program kan omfattas av ett patentkrav och därmed få skydd som ett led i en teknisk 
lösning som förändrar ett fysiskt tillstånd.326 I proposition (1977/78:1) ges ett exempel (s. 323): 

Den utesluter sålunda inte att patent meddelas på uppfinning som hänför sig till eller utnyttjar 

datorprogram eller som avser metoder för att styra datorer. 

Det fysiska tillstånd som ändras kan vara fysiska processer och signaler. På en informationssida 
från den svenska patentmyndigheten finns ett par exempel på patentbara tekniska lösningar som 
kan genomföras med ett program:327 

– metoder för att möjliggöra en säker informationsöverföring genom kryptering, 

– att lagra data enligt en viss komprimeringsalgoritm så att mer information kan lagras per 

minnesenhet, 

– ett protokoll för att överföra data genom att använda mindre bandbredd, 

– [e]tt datorprogram som reglerar temperaturen i en byggnad, 

– ett datorprogram som får en telefonväxel att koppla ett telefonsamtal. 

                                                
326  Se vidare EPO Guidelines for Examination (a. 3.6) Programs for computers. 
 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm (20210130) 
327  Patent- och registreringsverket (datum för uppdatering 20190416) Mjukvara, appar och affärsmetoder. 
 https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/innan-ansokan/vad-kan-inte-patenteras/mjukvara-appar-och-affarsmetoder/ (20210130) 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm
https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/innan-ansokan/vad-kan-inte-patenteras/mjukvara-appar-och-affarsmetoder/
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Detta kan jämföras med informationssidan från EPO om riktlinjer för att ansökningar av europeiskt 
patent:328 

The first is programs for computers, which are not regarded as inventions if claimed as such. 

However, a computer program is not excluded from patentability under Article 52 if, when 

running on a computer, it causes a further technical effect going beyond the "normal" physical 

interaction between the program (software) and the computer (hardware). An example of a 

further technical effect is where the program serves to control a technical process or governs the 

operation of a technical device. The internal functioning of the computer itself under the 

influence of the program could also bring about such an effect. 

Thus computer programs are not automatically excluded from patentability. More information 

about the patentability of computer-implemented inventions is available on the EPO website 

(www.epo.org). 

Betoningen här är den vidare tekniska effekten av en implementering men principen för bedömnin-
gen är densamma. 

5.2. Frand 

Frand (eng. Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory) eller Rand (eng. Reasonable And Non-Disc-
riminatory) är engelska förkortningar för en utfästelse av en patentinnehavare att förhandla om an-
vändningen av deras patentkrav under rättvisa och, eller resonliga och icke-diskriminerande vill-
kor.329 

5.3. Öppen hårdvara 

Rekommendation för fall verksamheter använder eller framställer tekniska hjälpmedel ska förstås 
mot bakgrund av kommentarerna till definitionen av Tekniskt hjälpmedel om Generiska och specifika 
tekniska hjälpmedel. För ju längre tid en elektronisk handling ska användas och hanteras desto min-
dre beroende bör den vara av specifik teknisk utrustning, eftersom det möjliggör framställning och 
återgivning med generiska tekniska hjälpmedel. Antagandet är att ju mer generiskt ett tekniskt hjälp-
medel är desto öppnare är dess hårdvara. Samma antagande gäller omvänt. Detta kan jämföras 
med produkter vars materiel och metoder är tillräckligt öppna, även om de är proprietära, med följd 
att konkurrensen på marknaden sker främst på grundval av prissättning. Av samma författningskom-
mentarer framgår att tekniska hjälpmedel kan vara orienterade mot specifik utrustning, vilket kan 
vara i mer eller mindre öppen hårdvara. En verksamhets behov och krav måste avvägas mot dess 
förutsättningar och omständigheter, men utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen bör alltid 
vara att överväga öppna materiel och metoder, mjukvara såväl som hårdvara. 

6. PROGRAM 

 ISO/IEC/IEEE 24765 (Systems and software engineering vocabulary) 

                                                
328  EPO (20190416) European Patent Guide. 
 https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c3_2.html (20210130) 
329  Se vidare Konsekvensutredningen (a. 2.3.7.4) Skillnaden mellan standarder och öppna standarder. 

https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c3_2.html
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6.1. Om att förvalta program 

 ISO/IEC 5230 (OpenChain Specification) 

Program är elektroniska handlingar enligt gällande rätt. Ett program kan ses som en avskild elektro-
nisk handling, eller som ett led i att framställa en elektronisk handling, varför programmet kan ses 
som en del av en elektronisk handling. Ett program kan utvärderas utifrån olika behov och krav. Till 
exempel, användarvänlighet, effektivitet, funktionaliteter, popularitet, robusthet, stabilitet. I samman-
hanget av denna författning är det dels behovet att kunna framställa ett program när nödvändigt, 
dels kravet att kunna använda programmet för att automatisera eller manuellt koda eller avkoda 
format. Ett program förutsätts som utgångspunkt kunna antingen: 

1. avkoda formatet till en form som representerar innehållet binärt eller i hexadecimal, 

2. avkoda format som sammanfaller med en teckenkodning till formen text, och övriga format till en 
form som representerar innehållet binärt eller i hexadecimal, 

3. avkoda formatet till formen text, vilket kan resultera i ett eller flera informationsformat som i sin 
tur måste avkodas och återges, eller 

4. avkoda format till alla avsedda former och funktioner, vilket kan resultera i ett eller flera informa-
tionsformat, vilka måste i sin tur avkodas.330 

För det första till tredje fallet är programmet i princip en typ av hex- eller text-redigeringsprogram. 
Avkodningen av format till något som har semantiskt värde för en kognitiv mottagare kan ske ”manu-
ellt” för att indirekt ”återges” i mottagarens inre föreställningsvärld. Till exempel, att läsa och förstå 
4b 61 6e 69 6e (Ascii), u1f407 (Unicode-kodpunkt), 0xc3 0xa5 0x3f 0xc3 0xa4 0x3d 0xc3 0xb6, (UTF-8), <a 
href="https://riksarkivet.se/">Riksarkivet</a> (HTML). För de fall innehållet är avsedd att återges med 
formen och funktionen av text kan det alltså vara tillräckligt att kunna ”manuellt avkoda”. För mer 
avancerade funktionaliteter bör det vara rimligt att anta att det i de flesta, om inte alla, fall krävs en 
automatiserad implementering som återger innehållet med avsedda former och funktioner. Till exem-
pel, ett kontorsprogram, en ljud-video-uppspelare, en webbläsare. 

EXEMPEL. 

– Att koda och avkoda och återge HTML som text är mindre komplicerat än att avkoda och återge HTML med CSS. 

Mer komplicerat är att återge dynamiska och interaktiva funktioner med JavaScript. 

– Att koda och avkoda och återge ett kontorsdokument med endast text är mindre komplicerat än att avkoda och 

återge kontorsdokumentet med stilmallar, bilder, tabeller, makron. 

För det fjärde fallet ska därför programmet kunna avkoda allt som är avsett att avkodas. Betoningen 
på avsett avser att det fortfarande kan finnas kod som inte är avkodad. Till exempel, informations-
format som är avsett att tolkas av en människa, eller läsas [visuellt] maskinellt. Gränsdragningen 
mellan det tekniska skicket och innehållet berörs i kommentarerna till definitionen Tekniskt skick. 

                                                
330  Jämför Konsekvensutredningen (2.4.3.1) Digital arkeologi. 
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De allmänna tekniska kraven för program avser därför dels förvaltningen av ett program, dels utveck-
lingen av ett program för att implementera en specifikation. Av betydelse är att olika utvecklare med 
tiden ska kunna läsa, förstå, ändra och utöka programmet i syfte att se över och anpassa program-
met till ändrade omständigheter. Till exempel, vid behov av och krav på 

‒ att åtgärda fel och problem, på grund av buggar eller oväntat beteende, 

‒ att använda säkrare eller effektivare algoritmer, eller tillföra nya funktioner, 

‒ att anpassa programmet till ny hårdvara, eller nya teknologier, eller 

‒ att skriva ny kod, eller skriva om hela programmet i ett nytt programmeringsspråk. 

Att förvalta ett program förutsätter därför att kvaliteten av programmets källkod är bra. Den bedöm-
ningen kan emellertid lätt bli kontroversiell; det finns en mängd olika och motsägande uppfattningar 
om vad som utgör "bra" eller "dålig" källkod. I FormatE gjordes ett första försök att utifrån underlaget 
från ArkivE 2.0 och Preforma systematisera resonemangen för urvalet av program i syfte att minime-
ra godtyckliga slutsatser och ge en mer objektiv och förutsägbar uppskattning av sannolikheten att 
ett program med tiden kan användas eller framställas. Kategorin Program avgränsar kriterier för att 
utvärdera en befintlig automatiserad implementering, eller möjligheten att framställa en automatiser-
ad implementering. En sammanfattning av kriterierna återfinns i Tabell 45, med ytterligare Kommen-
tarer till vissa kriterier. Uppmärksamma att kriterierna är avsedda att läsas tillsammans med kriterier-
na för Format, Specifikationer, och Öppenhet. De förra två berörs i avsnitten Tekniska krav för 
format, och Om specifikationer, medan det senare berörs dels i avsnittet Om öppenhet, dels i kom-
mentarerna till Licenser och patent under Allmänna tekniska krav. 

Tabell 45 Utkast till kriterier för att utvärdera lämpligheten av program (P) från aktivitet #2 (Kriterier för att utvärdera materiel 

och metoder: specifikationer och implementeringar). Kriterierna har justerats i enlighet med vad som senare har framkom-
mit av den fortsatta utredningen. 

Id Namn Sammanfattning 

P1 Källkod Finns källkoden till programmet tillgänglig? Det eller de källunderlag som samlar alla instruktioner 
för ett program, vanligtvis i textformat i en eller flera 
datafiler. Uppmärksamma att program är elektroniska 
handlingar med ett tekniskt skick, och därmed har for-
mat, varför alla tekniska krav för ”format” gäller även 
för program. Till exempel, definitionen Specifikation. 

P2 Referens-
implementering 

Finns exempel på hur hela, delar, eller del av 
programmet ska implementeras? 

Enligt definitionen Referensimplementering. 

P3 Kompilerad 
källkod 

Behöver programmet kompileras? En kompilerad källkod, även benämnd maskinkod ell-
er objektkod, avser den datafil eller de datafiler som 
utgör programmets exekverbara form. Se ABI- och 
API-kompatibilitet. 

P4 Varians Framgår det vilken version, och om 
kompilerad, vilken kompilering, av 
programmet som används? 

Ett program kan finnas i olika versioner. Varje version 
kan finnas i olika kompilationer. Varje version och 
kompilation kan erbjuda olika funktionaliteter och par-
ametrar tillgängliga genom olika gränssnitt. 

P5 Teknisk miljö Kan den tekniska miljön uppfylla alla 
tekniska krav som ställs för elektroniska 

Ett program kan länka till andra elektroniska handling-
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Id Namn Sammanfattning 

handlingar [innefattar program]? ar. Varje elektronisk handling kan sedan ha egna län-
kar till andra elektroniska handlingar, och så vidare. 
För exempel se vidare Materiel och metoder. Fråga 
om Kompatibilitet och programberoenden. 

P6 Instruktioner Finns instruktioner till alla relevanta 
funktionaliteter? 

Logiska instruktioner skrivs i ett särskilt språk som da-
torn kan tolka och exekvera. Det vill säga, Exekver-
bara och tolkningsbara elektroniska handlingar. Till 
exempel: 

 Ett numeriskt maskinspråk, eller assemblerspråk 
som assembleras till maskinspråk (lågnivåspråk). 

 Ett programmeringsspråk (högnivåspråk) 

– som kompileras till ett maskinspråk, 

– eller som tolkas genom en programtolk till ett 
maskinspråk. 

Dessa instruktioner definierar algoritmerna som kod-
ar och avkodar formaten. 

P7 Anrop Finns anrop till relevanta instruktioner? Programmets logiska instruktioner kan aktiveras gen-
om ett eller flera anrop. Ett anrop kan ha ingen, en 
eller flera parametrar som kan ta emot inget, ett res-
pektive flera argument. 

P8 Gränssnitt Finns det ett gränssnitt till relevanta anrop? Gränssnittet representerar de anrop och deras para-
metrar som kan kallas i ett program genom grafiska 
ikoner, eller text. Programmet kan sakna ett gränssnitt 
till vissa anrop och, eller ha ett gränssnitt som inte till-
åter eller begränsar argument till anrop med paramet-
rar. 

P9 Orientering Förhindrar programmets gränssnitt 
missbruk av funktionaliteter? 

Vilka funktionaliteter är avsedda att lagras i formatet 
för att senare kunna avkodas i rätt sammanhang. 

6.1.1. Kommentarer till vissa kriterier 

6.1.1.1. Källkod 

Källkoden till ett program kan vara mer eller mindre öppen. Att källkoden är mindre öppen innebär 
emellertid nödvändigtvis inte att programmet är mindre lämpligt. Kriteriet är alltså en tillräcklig men 
inte en nödvändig förutsättning för att förvalta ett program. Till exempel, det är möjligt att program 
med stängd källkod kan förvaltas över tid, men med större kostnader och ökade risker. 

Att välja program med en öppen källkod möjliggör och underlättar utveckling och anpassning av 
programmet med tiden. Kriteriet är viktigt för att verksamheten ska kunna investera resurser i 
programmet för att tillgodose kortsiktiga såväl som långsiktiga behov. Till exempel: 

‒ Att källkoden kan överföras från en förvaltare till en annan eller tas över av verksamheten för 
fortsatt förvaltning över tid, vilket minskar risken för inlåsning av tjänster och program från en viss 
leverantör. 

‒ Att källkoden kan granskas för säkerhetsbrister. 
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EXEMPEL. Investering i ett öppet källkodsprojekt beror på utvecklarnas och intressenternas syfte och mål med pro-

jektet. För en verksamhet kan följande vara av intresse: 

– Att buggar och andra fel kan åtgärdas. 

– Att det finns bra dokumentation för att underlätta utbildning och användning av programmet. 

– Att anpassa programmet för egna tekniska förutsättningar. Till exempel, ett ärendehanteringssystem, ett system för 

bevarande. 

Intressenter kan investera i ett öppet källkodsprojekt genom att: 

– Finansiera projektet med donationer eller sponsring. 

– Uppdra utvecklarna till projektet att mot betalning fokusera på någon särskild aspekt av programmet. Till exempel, 

att åtgärda ett fel eller införa en ny funktionalitet. 

– Bidra med verksamhetens resurser, dels att verksamhetens programmerare får tillsätta viss arbetstid åt att utveckla 

eller granska kod i projektet, dels att verksamhetens användare av programmet får tillsätta viss arbetstid åt att 

dokumentera användningen av programmet eller skriva "handledningar" som underlättar användningen av prog-

rammet för den egna personalen, såväl som andra befintliga och potentiella användare av programmet. 

 

6.1.1.2. Varians 

Kriteriet är viktigt för att kunna spåra tillbaka vilka tekniska processer som kodade vilka funktionalitet-
er, och vilka som är nödvändiga för att avkoda formatet, särskilt om det tekniska skicket saknar 
teknisk metadata. Kriteriet är dessutom viktigt för att specificera exakt vilka tekniska krav som ska 
uppfyllas vid kravställning. Till exempel, en dokumentation kan omfatta: 

‒ Namnet på programmet som framställde den elektroniska handlingen. 

‒ Fullständig beteckning för programmet, vilket kan vara datum, versionsnumrering eller liknande. 

‒ Fullständig beteckning för kompilering och eventuell konfiguration av kompilation av programmet. 

‒ Funktionaliteter i programmet som använts i den utsträckning det påverkar återgivningen av funk-
tionaliteter i den elektroniska handlingen. 

‒ Programmens inställningar i den utsträckning det påverkar återgivningen av funktionaliteter. 

 

6.1.1.3. Teknisk miljö 

En metod för att hantera brister i Kompatibilitet och programberoenden är med ABI- och API -kom-
patibilitetslager. Brister i den tekniska miljön kan orsaka att ett program inte fungerar i enlighet med 
förväntningar. 

EXEMPEL. Program för att avkoda kan vara beroende av ett eller flera andra program, Till exempel, ett program-

bibliotek för att: 

– Anropa gemensamma eller standardiserade funktioner. 

– Rita grafiska gränssnitt. 
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– Få åtkomst till särskilda funktioner i ett operativsystem. Till exempel, filsystemet. 

Ett annat exempel är insticksprogram, tilläggsprogram, eller utökningar för att möjliggöra funktionaliteter som ett 

program annars inte stödjer som utgångspunkt. Till exempel, 

– stöd för specifika teckensnitt, 

– kodek för inspelning och, eller uppspelning av specifika videoformat, 

– export eller utskrift till PDF/A. 

Av betydelse är att förstå kriteriet i relation till Om öppenhet, och konsekvenserna av att vissa bero-
enden kan vara mer eller minde ”öppna”. Till exempel, en källkod kan vara öppen, men programmet 
för att kompilera källkoden kan vara proprietärt. 

6.1.1.4. Anrop 

Termen anrop används för att fånga ett begrepp som kan benämnas olika beroende på program-
meringsspråk, och -paradigm. Till exempel, 

‒ funktion, metod, rutin, procedurer, subprogram, subrutiner, 

‒ som kan ha ingen, en parameter eller flera, vilka utvärderar ett argument som ett värde, en refer-
ens, eller en delning (eng. call by value, eng. call by reference, respektive eng. call by sharing). 

 
En källkod kan innehålla instruktioner som inte kan anropas. I ett programmeringsspråk anges instruktioner vanligtvis 

som deklarativa och, eller imperativa uttryck. Instruktionerna kan organiseras i sekvenser av en eller flera anrop. Det 

är emellertid möjligt att instruktioner inte organiseras med anrop. Till exempel, instruktioner kan verkställas ”rad efter 

rad”, följa logiska förgreningar som if else, eller ”hoppa” fram och tillbaka med språkkonstruktioner som goto. Om 

instruktioner inte organiseras efter anrop bör det för dessa fall finnas någon tydlig metod för att påbörja instruktionen. 

En sådan metod får i dessa fall ses som ”anropet”. Till exempel, det kan vara kallelsen till första raden som påbörjar 

flödet av instruktioner liknande main, eller till datafilen som importerar in instruktionerna. 

 
Ett eller flera anrop kan sedan korrespondera mot ingen, en funktionalitet eller flera i programmet. 
Av intresse är anrop med eller utan argument som verkställer instruktioner för en teknisk process, 
särskilt, 

‒ att skriva, läsa eller visa en funktionalitet, 

‒ att ändra en funktionalitet eller flera. 

Av mindre intresse i sammanhanget är andra typer av anrop. Till exempel, sådana som anpassar 
programmet eller programmets gränssnitt. Ett anrop med eller utan argument kan sedan ha stöd för  

‒ att återge alla, vissa eller inga funktionaliteter som är lagrad i ett format, eller 

‒ att framställa fler funktionaliteter som kan, bör eller kan inte, bör inte lagras i ett format. 
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Ett anrop kan ge ett direkt svar. Svaret kan representera antingen inget, eller ett värde. Till exempel, värdet kan represen-

tera en datatyp eller format. Det finns anrop som inte ger något direkt svar, men kan indikera vid en synkroniserad 

exekvering att anropet är färdigt genom att kontrollen frigörs över programmet som gjorde anropet. Ett anrop behöver 

emellertid inte alltid ge ett svar, och vid asynkroniserad exekvering är det inte heller nödvändigt att anropet indikerar 

att anropet är färdigt. 

 

6.1.1.5. Gränssnitt 

För att ett anrop ska vara relevant måste det finnas ett gränssnitt för att tillkalla anropet.331 Gräns-
snittet till ett program bestämmer 

‒ vilka funktionaliteter som kan framställas, 

‒ vilka funktionaliteter som kan återges, och 

‒ hur funktionaliteterna kan användas och hanteras. 

 

EXEMPEL. 

– Det finns inget krav på att en PDF/A -läsare ska kunna återge avancerad metadata eller logisk struktur i en PDF/A 

-dokument. 

– En textredigerare kan ha funktionalitet för att återge olika teckenkodningar, men sakna ett gränssnitt till att ändra 

teckenkodningar. Det vill säga, programmet kan öppna och spara texter i  redan framställda teckenkodningar, men 

inte framställa texter med andra teckenkodningar. 

– Gränssnittet till ett bildformat i ett professionellt bildhanteringsprogram tillhandhåller mer omfattande inställningar 

än ett bildhanteringsprogram för konsumenter. 

6.1.1.6. Orientering 

Ett program kan vara orienterat mot ett generellt eller speciellt tillämpningsområde. Syftet kan vara 
mer eller mindre preciserat eller genomtänkt, vanligtvis för att uppfylla praktiska behov men det kan 
även avse att möjliggöra andra, mer, esoteriska användningsområden. Till exempel, pröva nya idéer, 
experimentera, bedriva satir, skapa konst. Specifikationen för ett format ska avgränsa tillämpnings-
området för programmet genom obligatoriska, fakultativa, och uppmanande krav. Det vill säga, vilka 
funktionaliteter som är avsedda att lagras i formatet. 

EXEMPEL. Tidigare versioner av programmet LibreOffice tillät en implementering av PDF/A-1a som bifogade det 

ODT-dokument som låg till grund för att framställa PDF/A-1-dokumentet. En sådan implementering var inte uttryck-

ligen förbjudet av specifikationen för PDF/A-1, men det var uppenbarligen inte heller vad som var en avsedd implem-

entering av PDF/A-1. 

Problemet är att funktionaliteter i ett program kan användas för andra än avsedda syften med följd 
att när de lagras i ett format och senare ska återges kan det få oväntade konsekvenser eftersom 
specifikationerna för formatet förväntar att de lagrade funktionaliteterna ska användas för ett specifikt 

                                                
331  Definitionen av gränssnitt finns för närvarande i Konsekvensutredningen (Bilaga 1) Språkliga konventioner (a. 

10.1) Begrepp och termer. 
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syfte. Användarens kunskaper och kreativitet sätter den yttersta gränsen för vad som kan lagras i 
ett format. Med andra ord, det uppstår en subjektiv varians som beskrivet i kommentarerna till defini-
tionen Teknisk kontroll. 

Kriteriet är viktigt för att i en verksamhet bestämma 

‒ dels vilka program som ska användas för att framställa, använda och hantera elektroniska hand-
lingar, 

‒ dels policy och andra riktlinjer för att framställa, använda och hantera elektroniska handlingar. 

Med andra ord, användningen av ett format bör alltså orientera sig mot formatets syfte. Ju längre 
bort från syftet formatet används, desto fler komplikationer kan uppstå vid framställning och återgiv-
ning. 

EXEMPEL. Program för kalkylblad tillhandhåller en mängd funktionaliteter. Till exempel, formler, makron och 

skript, länkning av extern data, sammanslagning av celler, visuell stilisering av celler och text. Det är inte ovanligt att 

kalkylblad blir mer som ett förenklat utvecklingsverktyg för att framställa ”program” snarare än ”kalkylblad”, varför 

det inte rådet en brist på exempel på kreativt användande.332 Ett litet urval: 

– Kalkylblad för att återge dynamiska, interaktiva och animerade modeller för tekniska simuleringar, spel.333 

– En konstnär som använder kalkylblad för att framställa konstverk.334 

– En person som framställde ett kalkylblad för att skicka meddelanden inom ett lokalt nätverk.335 

– Exempel på olika kalkylblad framställda för att spela bland annat Blackjack, Scramble, Tetris.336 

Ett annat exempel är möjligheten att representera många funktionaliteter som text, och därmed tillföra dessa funktiona-

liteter i ett textformat som vanligtvis inte är avsedd att lagra sådana funktionaliteter. Till exempel, det är inte möjligt i 

ett program för enklare textredigering att klistra in ett bildformat, om inte bilden representeras som text. Till exempel 

genom inneslutning med base64. Användare kan även öppna vilket format som helst i ett redigeringsprogram för vanlig 

text eller maskinkod, och lägga till och ta bort kod. 

6.2. Exekvering 

– ISO/IEC 23271, 23272, 25438 (Common Language Infrastructure) 

6.3. Gränssnitt 

 Se även IDL. 

– ISO/IEC 11580 (Framework for describing user interface objects, actions and attributes) 

– ISO/IEC 14369 (Guidelines for the preparation of language-independent service specifications) 

                                                
332  https://chandoo.org/wp/unusual-excel-uses/ (20210429) 
333  https://www.excelunusual.com/ (20210429) 
334  http://www2.odn.ne.jp/~cbl97790/ (20210429) 
335  https://www.excelforum.com/excel-programming-vba-macros/1245367-share-excel-mini-chat-system.html (20210429) 
336  https://www.reddit.com/r/excel/wiki/games (20210429) 

https://chandoo.org/wp/unusual-excel-uses/
https://www.excelunusual.com/
http://www2.odn.ne.jp/~cbl97790/
https://www.excelforum.com/excel-programming-vba-macros/1245367-share-excel-mini-chat-system.html
https://www.reddit.com/r/excel/wiki/games
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6.4. Programutveckling 

 För en översikt av förhållandet av standarder inom systemteknik se SEBoK (eng. Systems Engineering Body of Knowledge): Align-
ment and Comparison of the Standards.337 

 Se även Symboler och ikoner för Informationsteknik. 

 ISO/IEC 26580 Software and systems engineering — Methods and tools for the feature-based approach to software and systems 
product line engineering 

 ISO/TR 13519 Guidance on the development and use of ISO statistical publications supported by software 

6.4.1. Arkitektur 

 ISO 17791 (Health software) 

 ISO 18308 (Requirements for an electronic health record architecture) 

 ISO/TS 22272 Health Informatics – Methodology for analysis of business and information needs of health enterprises to support 
standards based architectures 

– ISO/IEC 8631 (Program constructs and conventions for their representation) 

– ISO/IEC 24744 (Metamodel for development software methodologies) 

– ISO/IEC/IEEE 42010 (Systems and software engineering) 

– KDM 

6.4.2. Kvalitetssäkring och tester 

Iso, tillsammans med IEC och IEEE, har en serie av standarder (ISO 9000) om kvalitetshanterings-
system, förkortat på engelska som QMS (eng. Quality management systems) för verksamheter som 
avser att förbättra sina produkter och tjänster. Serien är generisk och utgör grunden för mer specifika 
tillämpningsområden. Till exempel, medicinsk utrustning, offentligt styre, och systemteknik.338 Det 
finns sedan en annan serie avsedd att hjälpa till med själva specificeringen och utvärderingen av 
mätbara kvalitetskrav på utveckling och upphandling av system eller mjukvaruprodukter, benämnd 
krav på kvalitet och utvärdering för system och mjukvara, förkortat på engelska som SQuaRE (eng. 
Systems and software Quality Requirements and Evaluation). I en annan serie (ISO/IEC/IEEE 
29119) avses att definiera en internationell gemensam uppsättning av standarder för mjukvarutester 
som kan användas av alla typer av verksamheter för att utföra alla typer av tester. 

– ISO 9000-9001, ISO/IEC/IEEE 90003 (Quality management systems) 

– ISO/IEC 14598 (Product evaluation) 

– ISO/IEC/IEEE 15026 (Systems and software assurance) 

– ISO/IEC 30103 (Framework for product quality achievement) 

– ISO/IEC/IEEE 29119 (Software testing) 

– SQuaRE 

                                                
337  https://www.sebokwiki.org/wiki/Alignment_and_Comparison_of_the_Standards (20210222) 
338  https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html (20210222) 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Alignment_and_Comparison_of_the_Standards
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
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6.4.3. Livscykel 

 IEC 62304 (Medical device Software life cycle processes) 

 ISO/IEC 23531 Systems and software engineering — Capabilities of issue management tools 

 ISO/IEC TS 33061 Information technology — Process assessment — Process assessment model for software life cycle processes 

 ISO/IEC/IEEE 16085 Systems and software engineering — Life cycle processes — Risk management 

– ISO/IEC 14764 (Software life cycle processes) 

– ISO/IEC/IEEE 24774 (Software process description) 

– ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes) 

– ISO/IEC/IEEE 15288 (System life cycle processes) 

– ISO/IEC/IEEE 24748 (Systems and software life cycle management) 

6.4.4. Mätbarhet 

– ISO/IEC 5055 (Automated source code quality measures) 

– ISO/IEC 14143 (Software functional size measurement) 

6.4.5. Utvecklingsmiljö 

– CASE 

– ISO/IEC 20741 (Guideline for the evaluation and selection of software engineering tools) 

6.5. Upphandling 

– ISO/IEC/IEEE 41062 (Recommended practice for software acquisition) 

7. TEKNISKA HJÄLPMEDEL 

 ISO ICS (37.100.10) Reproduction equipment – Including printing, copying and duplicating machines, bookbinding equipment, etc.339 

Författningen är avgränsad till elektroniska handlingar, och avser inte att ställa tekniska krav på 
fysiska digitaltekniska komponenter. I den utsträckning lämpligt kan emellertid specifikationer sam-
manställas för tekniska hjälpmedel. 

7.1. Bildfångst 

– ISO/IEC 20071 (User interface component accessibility) 

7.2. Bildskärmar 

– ISO 3664 (Graphic technology viewing conditions) 

– ISO 12646 (Displays for colour proofing) 

7.3. ISA 

– RISC-V 

                                                
339  https://www.iso.org/ics/37.100.10/x/p/1/u/0/w/0/d/0 (20210302) 

https://www.iso.org/ics/37.100.10/x/p/1/u/0/w/0/d/0
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7.4. Lagringsenhet 

 https://jpeg.org/jpegdna/ 

 IEC 60908 Audio recording - Compact disc digital audio system 

 ISO/IEC 30190 Information technology — Digitally recorded media for information interchange and storage — 120 mm Single Layer 
(25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Recordable disk 

 SMI-S 

– AF (eng. Advanced Format) 

– ISO 12654 (Electronic recording systems on WORM optical disk) 

– ISO 17797 (Selection of digital storage media for long term preservation) 

– ISO/IEC 29121 (Data migration method for optical disks for long-term data storage) 

– JVC S-9 

7.5. Nätverk 

 ISO/IEC 14165-147 Information technology – Fibre channel — Part 147: Physical interfaces - 7 (FC-PI-7) 

8. TILLGÄNGLIGHET 

 ISO/TR 22411 Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 

 ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards 

 W3C Working Group Note (29 April 2021) Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities 

– ISO/IEC 29138 (User interface accessibility) 

– WCAG 

8.1. Gränssnitt 

– ISO/IEC 24786 (Accessible user interface for accessibility settings) 

– ISO/IEC 29138 (User interface accessibility) 

8.2. Tekniska hjälpmedel 

– ISO/IEC 13066 (Interoperability with assistive technology) 

– ISO/IEC 29136 (Accessibility of personal computer hardware) 

 

  

https://jpeg.org/jpegdna/
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SÄRSKILDA TEKNISKA KRAV 

Särskilda tekniska krav är specifika krav som riktar sig mot materiel och metoder för att framställa 
elektroniska handlingar med en viss form och funktion. 

1. 3D 

1.1. Generella fall 

1.1.1. Förstärkt verklighet 

Med förstärkt verklighet, förkortat på engelska som AR (eng. Augmented Reality), avses tekniska 
metoder som genom tekniska hjälpmedel tillför information om fysiska föremål eller miljöer. 

– ISO/IEC 18038-18040 (Augmented reality) 

– MPEG-I 

1.1.2. Kodning och, eller komprimering 

– JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-10] JP3D 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-16] AFX 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-25] P25 

– MPEG-I [ISO/IEC 23090-5] V-PCC 

– MPEG-I [ISO/IEC 23090-5] V3C 

– PRC 

– U3D 

– X3D 

1.1.3. Tekniska ritningar 

 DMSI 

 QIF [Quality Information Framework] 

 ISO 128-1 Technical product documentation (TPD) — General principles of representation 

 ISO 10209 Technical product documentation — Vocabulary — Terms relating to technical drawings, product definition and related 
documentation 

 ISO 10303-242 Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 242: Application 
protocol: Managed model-based 3D engineering 

– CDIF 

– DWG 

– DXF 

– ISO 11442 (Technical product document management) 

– ISO 13567 (Organization and naming of layers for CAD) 
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– JT 

– STEP AP242 

1.1.4. Utskrift 

– 3MF 

– AMF [ISO/ASTM 52915] 

– OBJ [Wavefront] 

– STL 

1.1.5. Virtuell verklighet 

 ISO 19155 (Place Identifier) 

Med virtuell verklighet, förkortat på engelska som VR (eng. Virtual Reality), avses tekniska metoder 
som genom tekniska hjälpmedel och, eller program representerar fysiska eller imaginära föremål 
eller miljöer i eller med vilka användare kan interagera. 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-13] Augmented reality application format 

– MPEG-I 

– MPEG-V 

– QuickTime VR 

– VRML 

– XMT 

1.2. Byggnadskonstruktion och infrastruktur 

 Bygghandlingar 90340 

 ISO/IEC 30145 Information technology — Smart City ICT reference framework 

– BIM 

– IFC 

– STEP [ISO 10303-225] 

1.3. Flyg- och rymdindustri 

– Lotar 

1.4. Geografi, natur och miljö 

– EDCS 

– KML 

– SEDRIS 

– SRM 

                                                
340  https://www.sis.se/konstruktionochtillverkning/bygg/bygghandlingar-90-ritningar/ (20210417) 

https://www.sis.se/konstruktionochtillverkning/bygg/bygghandlingar-90-ritningar/
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1.5. Infrastruktur och transport 

– CityGML 

– GDF 

– CityJSON 

1.6. Skärande bearbetning 

 ISO 13399-70 (Cutting tool graphical data layout) 

 ISO 18876 (Integration of industrial data for exchange, access and sharing) 

– ISO 13399-80, -201-204, -301-315, -401, -403, -405-406 (3D models) 

1.7. Textil 

– ISO 18831 (Digital fittings) 

1.8. Utbildning 

– ISO/IEC 18121 (Virtual experiment framework for learning, education and training) 

2. 4D 

2.1. Generella fall 

2.1.1. Filformat 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-17] Multiple sensorial media application format 

2.2. Ljusfält 

– JPEG Pleno 

3. BILD 

 ISO ICS (35.040.30) Coding of graphical and photographical information341 

3.1. Generella fall 

3.1.1. Alternativ text 

– ISO/IEC 20071 (User interface component accessibility) 

– Text alternatives for images 

3.1.2. Bildfångst 

 Cornell University Library, Research department (2000-2003) Moving Theory into Practice, Digital Imaging Tutorial342 

 Riksarkivet (2021-04-21) Gallring av pappershandlingar efter skanning Vägledning Version 1.0 

 Riksarkivet (2020-07-07) Hantering av fotografiskt material Vägledning Version 1.0  

 Stockholms stad (September 2019, Version 1.3) Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad 

                                                
341  https://www.iso.org/ics/35.040.30/x/ (20210301) 
342  http://preservationtutorial.library.cornell.edu (20210521) 

https://www.iso.org/ics/35.040.30/x/
http://preservationtutorial.library.cornell.edu/
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 U.S. National Archives and Records Administration (June 2004) NARA Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Elec-
tronic Access343 

En bildfångst innebär alltid en viss informationsförlust, eftersom övergången från analoga signaler 
till digitala signaler innebär att kontinuerliga värden måste representeras med diskreta värden. Det 
vill säga, avgränsade och precisa värden; binära tillstånd. 

– DNG 

– TIFF/EP 

 

3.1.2.1. DPI och PPI 

I relation till SPI kan DPI utgöra referenspunkten för värdet av SPI när det finns ett behov av att 
fånga bilden för att senare skriva ut den i en specifik storlek. Värdet av SPI kan behöva justeras 
ytterligare med hänsyn till innehållet som ska fångas och skrivas ut. Det följande avser därför att 
endast beräkna vad som kan vara lämplig värde för att uppskatta storleken på bilden. 

Formeln är förenklat utskriftens 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 × 𝐷𝑃𝐼 och ℎö𝑗𝑑 × 𝐷𝑃𝐼. För att underlätta beräkningar i metersystem-
et används DPCM där 1 tum blir 2,54 cm. Till exempel, för pappersformatet A4 och en DPI på 300 blir 
beräkningen 21 𝑐𝑚 × (

300

2,54
)  𝑜𝑐ℎ 29,7 𝑐𝑚 × (

300

2,54
) ≈ 2480𝑝𝑥 𝑥 3508𝑝𝑥. 

För relationen mellan DPI och PPI är det därför av betydelse att PPI anger samma antal pixlar per 
tum som DPI för att omvandlingen till DPI ska bli 1:1. Det vill säga, för 300 DPI måste metadata för 
PPI vara 300. Det följer att SPI måste fånga minst lika många pixlar som PPI. Det vill säga, 300 SPI. 
Om det finns ett behov av att justera SPI för en mindre eller större storlek kan SPI multipliceras med 
förhållandet mellan avsedd storlek och ursprunglig storlek. Till exempel, en bildfångst av A4 som 

ska skrivas ut i A4 blir 21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚

21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚
, det vill säga 1

1
, medan till A3 eller A5 skulle bli 29,7 𝑐𝑚 × 42 𝑐𝑚

21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚
=

1247,4 𝑐𝑚2

623,7 𝑐𝑚2
=

2

1
 

respektive 14,8 𝑐𝑚 × 21 𝑐𝑚

21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚
=

310,8 𝑐𝑚2

623,7 𝑐𝑚2
≈

1

2
. 

Med andra ord, relationen mellan SPI och DPI är egentligen 𝑆𝑃𝐼 = 𝑃𝑃𝐼 = 𝐷𝑃𝐼. Sambandet belyser bety-
delsen av relationen mellan DPI och PPI, eftersom en felaktig inställning av SPI kan påverka utskrift-
en, även om SPI och DPI har samma värde. 

3.1.2.1.1. Interpolation 

Fråga om interpolation fortfarande är en möjlig felkälla till att detaljer i bilder inte fångas eller att 
bilder får synliga artefakter. Till exempel, bilden blir suddig. Problemet kan vara märkbart vid skann-
ing av bilder med kontinuerliga tonskalor. Till exempel, fotografier. Interpolation ska emellertid under 
särskilda omständigheter kunna ge vissa fördelar vid skanning av linjeteckningar. Det vill säga, bilder 
med få eller inga kontinuerliga tonskalor.344 

                                                
343  https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf (20210521) 
344  Wayne Fulton (inget datum för publicering) Scanning interpolation 
 https://www.scantips.com/interpol.html (20210521) 

 Wayne Fulton (inget publiceringsdatum) Interpolated Resolution - 9600 dpi? 

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf
https://www.scantips.com/interpol.html
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3.1.2.1.2. LPI 

 Jerry Waite, Cheryl Willis, Garth Oliver (October 2006) Setting Halftone LPI: Taming the Beasts of Resolution345 

I relation till SPI kan LPI utgöra referenspunkten för värdet av SPI när det finns ett behov av att 
bedöma lämpligheten av SPI för innehållet. Värdet av LPI avser nämligen att påverka halvtonstäthet-
en; ju tätare halvtoner desto fler detaljer kan återges i innehållet vid utskrift. Sambandet mellan LPI 
och SPI är 𝐿𝑃𝐼 × 2 × (

𝐴

𝑈
) = 𝑆𝑃𝐼, där A är avsedd storlek, och U är ursprunglig storlek. Till exempel, en 

bildfångst av A4 som ska skrivas ut i A4 blir 21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚

21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚
 det vill säga 1

1
, medan till A3 eller A5 skulle bli 

29,7 𝑐𝑚 × 42 𝑐𝑚

21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚
=

1247,4 𝑐𝑚2

623,7 𝑐𝑚2
=

2

1
 respektive 14,8 𝑐𝑚 × 21 𝑐𝑚

21 𝑐𝑚 × 29,7 𝑐𝑚
=

310,8 𝑐𝑚2

623,7 𝑐𝑚2
≈

1

2
. 

Värdet av LPI kan beräknas utifrån antalet gråtoner som eftersträvas enligt formeln (𝐷𝑃𝐼

𝐿𝑃𝐼
)

2

+ 1 = 𝑔𝑟å𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟, 

där +1 avser ”färgen” av ingen halvton, eller ”blankt”, vilket återger det underliggande fysiska under-
laget. Till exempel, för sedvanlig kontorspapper blir det ”vitt”. Gråtoner på minst 256 bör ge en jämn 
övergång. Det skulle enligt formeln kräva att utskriftsenheten har minst 2400 DPI för 150 LPI. Det 

vill säga, (
2400

150
)

2

+ 1 = 257. Om storleken på handlingen sedan skulle förbli densamma innebär det ett 

krav på 300 SPI enligt formeln i föregående stycke. Det vill säga, 150 × 2 × (
1

1
) = 300. Vanligt förekom-

mande maximal DPI bland skrivare för konsumenter och kontor är 300, 600, 1200. En hög LPI och 
en låg DPI kan resultera i att återgivningen blir fel, varför LPI måste justeras för sådana gränser. Det 
kan finnas tekniska metoder för att nå en högre gråskala med lägre LPI. Till exempel, genom att 
implementera darrning vid utskrift. Resultatet måste emellertid utvärderas i det enskilda fallet. 

En bedömning av lämplig nivå för gråtoner behöver dessutom ta hänsyn till bland annat 

‒ det avstånd som utskriften är tänkt att ses, eftersom ju längre bort utskriften ska ses från, desto 
minde behov av högre halvtonstäthet, 

‒ trycktekniken som implementeras, 

‒ tryckmaskinen som implementerar trycktekniken, 

‒ det fysiska underlaget som trycks. 

I (eng.) Setting Halftone LPI återfinns en vägledning för vad en bedömning av lämplig LPI kan över-
väga. 

3.1.2.1.3. SPI 

Att välja ett ändamålsmässigt värde för SPI är avhängigt flera parametrar. Till exempel: 

‒ Det tekniska hjälpmedlet. Till exempel, skanner eller stillbildskamera. 

‒ Programmet i eller för det tekniska hjälpmedlet. 

‒ Inställningar i programmet. Till exempel, bitdjup och färgdjup. 

                                                
 https://www.scantips.com/basics07.html (20210521) 
345  https://web.tech.uh.edu/digitalmedia/materials/3351/Setting_Halftone_LPI.pdf (20210522) 

https://www.scantips.com/basics07.html
https://web.tech.uh.edu/digitalmedia/materials/3351/Setting_Halftone_LPI.pdf
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‒ Det fysiska underlaget. Till exempel, broschyrer, dokument, filmer, fotografier, tidningar. 

‒ Typ av innehåll. Till exempel grafik, illustrationer, text med handstil eller i maskinskriven form. 

‒ Innehållets egenskaper. Till exempel, för text kan det vara teckenstorlek, -stil och teckensnitt. 

‒ Bildfångstmiljön. Till exempel, om bildfångsten sker med stillbildskamera, ljus och avståndet mell-
an det fysiska underlaget och det tekniska hjälpmedlet. 

‒ Den avsedda användningen med bildfångsten. Till exempel, jämför en bildfångst för bearbetning, 
för utskrift med bläck- eller laserskrivare, eller återgivning på skärm. 

‒ Om den avsedda användningen ska vara i mindre eller större storlek än det fångade underlaget. 

Det tekniska kravet i författningen utgår från den vanlig förekommande rekommendationen på 300 
DPI. Inom offentlig verksamhet är det rimligt att anta att många handlingar används i pappersformat-
et A4, och troligtvis är i många fall avsedda att skrivas ut i A4 på papper. För de fall verksamheter 
avser att skriva ut handlingar i olika storlekar kan SPI justeras enligt föreskriven formeln. 

Andra avsedda användningar kan vara svårt att uppskatta i förväg. Att välja ett generellt högt värde 
kan medföra ökade lagringskostnader för bilder som kanske inte behöver användas med sådana 
höga värden. Till exempel, en SPI på 600 för handlingar som endast skrivs ut med 300 DPI. Att välja 
ett lämpligt generellt högt värde kan sedan vara svårt. En tumregel om att ju högre SPI desto mer 
detaljer kan fångas, kan stämma för vissa fall, men det finns en gräns för när dels detaljerna inte 
längre kan fångas, dels brus fångas istället. 

3.1.2.2. Utformning för att underlätta bildfångst 

– ISO 1831 (Printing specifications for OCR) 

– ISO 5457 (Sizes and layout of drawing sheets for technical product documentation) 

– ISO 8439 (Forms design) 

– ISO 10196 (Recommendations for the creation of original documents) 

– ISO 12029 (Machine-readable paper forms) 

3.1.3. Filformat 

– AVIF 

– BMP 

– BigTIFF 

– CALS 

– DjVu 

– JFIF 

– JIF 

– JNG 

– JPEG 360 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1065 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-12] Image File Format 

– PDF/R-1 

– PNG 

– PSB 

– PSD 

– SPIFF 

– TGA 

– TIFF 

– WBMP (eng. Wireless Application Protocol Bitmap Format) 

– WebP 

3.1.3.1. Faksimil, fax, telefax 

– TIFF-F 

– TIFF-FX 

3.1.4. Färghantering 

– ICC 

– CxF/X 

– IEC 61966-2-1:1999 Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management 
- Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB 

– ISO 22028 (Extended colour encodings for digital images) 

– ISO 28178 (ASCII text or XML exchange format for colour and process control data) 

– PQX 

3.1.5. Färgmodell 

– Adobe RGB (1998) 

– CIELAB 

– CMYK 

– RIMM 

– SCID 

– XYZ 

3.1.6. Kodning och, eller komprimering av bilder representerade med rastergrafik 

– BPG 

– BIIF 

– FLIF 
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– FUIF 

– IIF 

– ISO/IEC 9281 (Picture coding methods) 

– ISO/IEC 9282 (Coded representation of pictures) 

– ISO 12033 (Guidance for the selection of document image compression methods) 

– JBIG 

– JBIG2 

– JPEG 

– JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] JP2 

– JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-2] JPX 

– JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-14] JPXML 

– JPEG 360 

– JPEG AIC 

– JPEG LS 

– JPEG Systems 

– JPEG XR 

– JPEG XS 

– JPEG XT 

– Lossless JPEG 

– MRC 

– Pik 

3.1.6.1. Faksimil, fax, telefax 

– ITU-T T.4 (Group 3 compression) 

– ITU-T T.6 (Group 4 compression) 

3.1.7. Kodning och, eller komprimering av bilder representerade med vektorgrafik 

– AI 

– EPS 

– SVG [Basic, Full, Tiny] 

3.1.8. Maskinläsbar text 

 Jämför maskinläsbar text i sammanhanget Visuella koder. 

I sammanhanget av bilder avser maskinläsbar text att texter i en bild representeras i ett format som 
datorer kan läsa. Till exempel, genom att OCR-tolka texter i bilder, eller att texterna i bilden anges i 
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metadata för bilden. Till exempel, Alternativ text. Syftet är vanligtvis att möjliggöra vidareförädling 
och bearbetning av texten. 

En av Digisams (2014-04-03) Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv var att digitaliserade textresurser 

ska tillgängliggöras som maskinläsbar text. Motiveringen var att text som är maskinläsbar möjliggör bred och högkvali-

tativ användning för många grupper som har begränsad nytta av text som bara kan läsas av det mänskliga ögat. 

 
– PDF/A [överensstämmelsenivå ”b” eller ”u”] 

3.1.9. Metadata 

– ANSI/NISO Z39.87 (Technical Metadata for Digital Still Images) 

– DCF 

– Exif 

– IIM 

– MIX 

3.1.9.1. Teknisk metadata 

Teknisk metadata lagras i filformatet. De flesta filformat har plats för teknisk metadata som är av 
betydelse för de format som ska lagras i filformatet. Tekniska metadata skrivs av programmet som 
implementerar filformatet utifrån inställningar som väljs av en användare. I de flesta fall bör både 
filformatet och programmet uppfylla kraven för att implementera teknisk metadata vid framställning 
av elektroniska handlingar. Teknisk och annan metadata som är av särskild betydelse enligt Digisam 
(2015-09-01) Mot ökad digitalisering: 

‒ Bildsampling 

‒ Bitdjup 

‒ Datum och tidpunkt för framställning 

‒ Filformat 

‒ Filstorlek 

‒ Färgrymd 

‒ Färgåtergivning 

‒ Program 

‒ Skanningsproceduren 

‒ Sökväg till datafil 

‒ Tekniskt hjälpmedel. Till exempel, belysningstyp, färgkarakteristik, modell, optik, sensorer, tillver-
kare. 

3.1.10. Metafil 

– CGM 
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– WebCGM 

3.1.11. Pyramid 

– JPEG 2000 [Multiple resolution representation] 

– Tiff pyramid 

3.1.12. Tillgänglighet 

– ISO/IEC 20071 (User interface component accessibility) 

3.1.13. Voxel 

– MNG 

3.2. Biometri 

– BDIF 

– EBDIF 

3.3. Diagram 

– DXL 

– EPC (eng. Event-driven Process Chain) 

– IDEF 

– ISO 5807 (Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, prog-
ram network charts and system resources charts) 

– Petri net 

– TMCL 

– Topic Maps 

3.4. Förtryck och tryckteknik 

 ISO ICS (37.100.01) Graphic technology in general – Including proof corrections346 

 ISO 12637 (Graphic technology vocabulary) 

– ISO 12642 (Input data for characterization of four-colour process printing) 

– ISO 15339 (Printing from digital data across multiple technologies) 

– ISO 16760 (Preparation and visualization of RGB images to be used in RGB-based graphics arts 
workflows) 

– PDF/X 

– TIFF/IT 

3.5. Geografi 

– GeoTIFF 

                                                
346  https://www.iso.org/ics/37.100.01/x/p/1/u/0/w/0/d/0 (20210302) 

https://www.iso.org/ics/37.100.01/x/p/1/u/0/w/0/d/0
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– GMLJP2 (eng. GML in JPEG 2000) 

– ISO 19130 (Imagery sensor models for geopositioning) 

– ISO 19163 (Content components and encoding rules for imagery and gridded data) 

– KML 

– SOSI (nor. Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) 

3.6. Hälsa och sjukvård 

 ISO/TR 24291 Health informatics — Applications of machine learning technologies in imaging and other medical applications 

– MPWF 

– MWF 

4. DATABASER OCH DATAUPPSÄTTNINGAR 

4.1. Generella fall 

– ISO 5963 (Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing 
terms) 

4.1.1. Data analys, Big data, och statistik 

– CDF 

– CDFML 

– HDF 

– ISO/IEC 20546, 20547 (Big data) 

– netCDF 

– Presto (SQL) 

– SDMX 

– Trino (SQL) 

4.1.2. Flata, platta databaser eller FLF 

 Tabular data 

Databaser representerade i textformat är främst lämpligt för mindre databaser. Att avställa databaser 
i databasprogram till textformat resulterar i väsentlig informationsförändring, vilket kan till viss ut-
sträckning avhjälpas med dokumentation. Det är sedan möjligt att vissa program har stöd för mer 
avancerad användning och hantering av platta databaser. Till exempel, söka fram mer avancerade 
relationer, beräkna eller ordna relationer i ett kalkylprogram. En databas i ett textformat är emellertid 
inte lämpad för sådana operationer och kommer troligtvis beroende på databasen ställa mer eller 
mindre krav på implementeringar och datorresurser. 

– CSV 

– DDF 
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– DSV 

– FLV 

– recfiles 

– TSV 

4.1.3. Frågespråk 

– MPEG-7 [ISO/IEC 15938-12] Query format 

– PostgreSQL 

– SQL 

– SQL [SQLite] 

– XPath [3.1] för XML och Json 

– XQuery [3.1] för XML och Json 

4.1.4. Gränssnitt och interoperabilitet 

– ODBC (eng. Open Database Connectivity) 

4.1.5. Tekniska ritningar 

– MBD 

4.2. Arkivering 

 ISO 24083 Information and documentation — International archives statistics 

– ADDML 

– FGS [Databas] 

– SIARD 

4.3. Bibliografi 

 ISO 2146 Information and documentation — Registry services for libraries and related organizations 

– ISO 2709 (Format for information exchange) 

– MARC 21 

– MarcXchange 

– MODS 

4.4. Biologi 

4.4.1. Genomik 

– FASTA format 

– FASTQ format 

– GFF3 (eng. Generic Feature Format Version 3) 
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– GSVML 

– HTS file formats [CRAM, SAM, BAM, VCF, BCF] 

4.5. Finans 

– ISO 20775 (Schema for holdings information) 

4.6. Geografi, miljö och natur 

 ISO 19127 Geographic information — Geodetic register 

– Geographic Filter Encoding Syntax for Query Expression 

– ISO 19145 (Registry of representations of geographic point location) 

– SFA 

4.7. Hälsa och sjukvård 

 ISO 21526 (Health informatics Metadata Repository) 

 ISO 27269 Health informatics — International patient summary 

 ISO 27790 (Health Document registry framework) 

– CDW 

4.8. Identitets- och legitimationshandling 

– SCQL [Structured Card Query Language] 

4.9. Infrastruktur och transport 

– 3DCityDB 

– ISO 14817 (Intelligent transport systems central data dictionaries) 

– ISO 14823 (Intelligent transport systems graphic data dictionary) 

– ISO 17572 (Intelligent transport systems) 

– ISO 20452 (Intelligent transport systems logical data model for a physical storage format) 

4.10. Kemi 

– ISO 14975 (Surface chemical analysis) 

– ISO 22048 (Surface chemical analysis) 

4.11. Terminologi 

– TBX 

– TMF 

4.12. Utbildning 

 ISO/IEC TR 29127 Information technology — System Process and Architecture for Multilingual Semantic Reverse Query Expansion347 

                                                
347  ISO/IEC TR 29127 (eng.) identifies an example of a system-based process to index, query, translate, and 

manage components used in querying and translating documents in multiple foreign languages, enabling 
learners in learning, education, and training areas to effectively find and share documents on a global scale. 
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5. GRÄNSSNITT OCH INTEROPERABILITET 

Gränssnittet till ett program tolkas vara en del av ”innehållet” av ett program; en annan del av inne-
hållet är struktureringen och organiseringen av koden till programmet. Specifikationer för ett lämpligt 
gränssnitt för ett program är därför i princip specifikationer för utformningen av innehållet av en elek-
tronisk handling. Det vill säga, hur gränssnittet av ett program ska struktureras och organiseras. Med 
andra ord, ett Innehållsformat. 

5.1. Generella fall 

5.1.1. Datorspråk 

– ASN.1 

– BER 

– DER 

– ECN 

– JER 

– OER 

– PER 

– WSDL 

– XER 

5.1.2. Fjärranslutning 

– ISO/IEC 24752 (User interfaces for universal remote console) 

– ISO/IEC 30109 (User interface to remote access personal computing environment via the Internet 
on different types of hardware) 

5.1.3. Multimedia 

– MPEG-E 

5.1.4. Sök 

– ISO 8777 (Commands for interactive text searching) 

– ISO 25964 (Thesauri and interoperability with other vocabularies) 

– JPSearch 

– MPEG-7 [ISO/IEC 15938-13, -15] CDVS, CDVA 

– MPEG-U 

– XQuery [XPath Full Text 3.0] 
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5.1.5. Teknisk miljö 

 ISO/IEC 19831 Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI) Model and RESTful HTTP-based Protocol — An Interface for 
Managing Cloud Infrastructure 

 ISO/IEC 22123-1 Information technology — Cloud computing — Part 1: Vocabulary 

– LSB 

– POSIX 

– SMI-S 

– WS-I (eng. Web Services Interoperability) 

– WS-I Basic Profile 

– WSRP (eng. Web Services for Remote Portlets) 

5.2. Biometri 

– BioAPI 

– FIF 

5.2.1. Tillgänglighet 

– ISO/IEC 29194 (Guide on designing accessible and inclusive biometric systems) 

5.3. Geografi 

 https://ogcapi.ogc.org/ 

– CSW (eng. Catalogue Service for the Web) 

– ISO 19168-1:2020 Geographic information — Geospatial API for features — Part 1: Core 

– ISO 19119:2016 Geographic information — Services 

– ISO 19154 (Ubiquitous public access to geographic information) 

– WCPS (eng. Web Coverage Processing Service) 

– WCS (eng. Web Coverage Service) 

– WFS (eng. Web Feature Service) 

– WMS 

– WMTS (eng. Web Map Tile Service) 

– WPS (eng. Web Processing Service) 

5.4. Hälsa och sjukvård 

 ISO 17251 (Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products) 

 ISO 23903 Health informatics — Interoperability and integration reference architecture – Model and framework 

 ISO 81001-1 Health software and health IT systems safety, effectiveness and security — Part 1: Principles and concepts 

 ISO 28380 (IHE global standards adoption) 

 ISO/TS 11633-1 Health informatics — Information security management for remote maintenance of medical devices and medical 
information systems — Part 1: Requirements and risk analysis 

https://ogcapi.ogc.org/
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 ISO/TR 11633-2 Health informatics — Information security management for remote maintenance of medical devices and medical 
information systems — Part 2: Implementation of an information security management system (ISMS) 

 ISO/TR 12300 Health informatics — Principles of mapping between terminological systems 

 ISO/IEEE 11073-10201 Health informatics — Device interoperability — Part 10201: Point-of-care medical device communication — 
Domain information model 

 ISO/IEEE 11073-10207 Health informatics — Personal health device communication — Part 10207: Domain information and service 
model for service-oriented point-of-care medical device communication 

– ISO 18307 (Interoperability and compatibility in healthcare messaging and communication standar-
ds) 

5.5. Infrastruktur och transport 

 ITU-T Y.4472 (08/2020) Open data application programming interface (APIs) for IoT data in smart cities and communities 

 ISO 20684 Intelligent transport systems — Roadside modules SNMP data interface 

 ISO 24014 Public transport — Interoperable fare management system 

– ISO 12855 (Information exchange between service provision and toll charging) 

– ISO 24097 (Using web services for ITS service delivery) 

– ISO/IEC 30182 (Guidance for establishing a smart city concept model for data interoperability) 

5.6. Minnesinstitutioner 

Med minnesinstitutioner avses arkiv, bibliotek, och, eller museum. 

– ISO 21127 (A reference ontology for the interchange of cultural heritage information) 

5.7. Människor 

 ISO 9241-960 Ergonomics of human-system interaction — Part 960: Framework and guidance for gesture interactions 

 ISO 9241-971 Ergonomics of human-system interaction — Part 971: Accessibility of tactile/haptic interactive systems 

5.7.1. Dokumentation 

– Apple Human Interface Guidelines348 

– Elementary Human Interface Guidelines349 

– GNOME Human Interface Guidelines350 

– Google Android Design & Quality351 

– Haiku How to Design Software Good352 

– KDE Human Interface Guidelines353 

                                                
348  https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ (20210304) 
349  https://elementary.io/docs/human-interface-guidelines (20210304) 
350  https://developer.gnome.org/hig/stable/ (20210304) 
351  https://developer.android.com/design (20210304) 
352  https://www.haiku-os.org/docs/HIG/index.xml (20210304) 
353  https://hig.kde.org/ (20210304) 

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
https://elementary.io/docs/human-interface-guidelines
https://developer.gnome.org/hig/stable/
https://developer.android.com/design
https://www.haiku-os.org/docs/HIG/index.xml
https://hig.kde.org/
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– Microsoft Design and code Windows apps354 

– Sugar Labs Human Interface Guidelines355 

5.7.2. Internationalisering och lokalisering 

– ISO 22274 (Systems to manage terminology, knowledge and content) 

– ISO/IEC 11017 (Framework for internationalization) 

– ISO/IEC 19764 (Guidelines, methodology and reference criteria for cultural and linguistic adaptability 
in information technology products) 

– ISO/IEC 24785 (Taxonomy of cultural and linguistic adaptability user requirements) 

– ISO/IEC 30112 (Methods for cultural conventions) 

– XLIFF 

5.8. Uppkopplade saker 

 ISO/IEC 21823 Internet of things (IoT) — Interoperability for IoT systems 

 ITU-T Y.4472 (08/2020) Open data application programming interfaces (APIs) for IoT data in smart cities and communities 

5.8.1. Multimedia 

– MPEG-IoMT 

5.9. Utbildning 

5.9.1. Data- och informationsmodeller 

– E-portfolio 

– ISO/IEC 20748 (Learning analytics interoperability) 

5.9.2. Tillgänglighet 

– ISO/IEC 20016 (Language accessibility and human interface equivalencies in e-learning applica-
tions) 

– ISO/IEC 24751 (Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training) 

6. INFORMATIONSFORMAT 

Informationsformat avser att fånga format som struktureras i mänskliga språk och symboler, vilket 
kan vara bokstäver men även mer generiska mönster som geometriska figurer. Målgruppen kan vara 
antingen människor eller datorer, eller både människor och datorer. 

                                                
354  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/design/ (20210304) 
355  https://wiki.sugarlabs.org/go/Human_Interface_Guidelines (20210304) 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/design/
https://wiki.sugarlabs.org/go/Human_Interface_Guidelines
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6.1. Generella fall 

6.1.1. Om att framställa elektroniska handlingar med informationsformat eller med form och funk-
tion av informationsformat som har förutsättningar för att kunna uppfylla arkivrättsliga krav 

Syftet med att införa begreppet informationsformat är att fånga alla de variationer av format i natur-
liga språk och datorspråk som påträffas i verkligheten utan att behöva närmare förklara varje specifik 
förekomst av dem, eftersom det finns ett antal variationer och varianser av informationsformat, och 
olika åsikter om dem. Till exempel, om deras syntax, vokabulär, semantik, och användbarhet. Att 
införa informationsformat som ett generellt begrepp avser alltså att möjliggöra en generisk förklaring 
för vad som krävs för en konsekvent kodning och avkodning av informationsformat oberoende av 
specifika variationer och varianser. 

För alla informationsformat krävs i princip 

‒ att deras kod eller syntax är felfri, 

‒ att deras syntaktiska strukturer är entydiga,356 och 

‒ att deras semantik tolkas rätt. 

Det följer omvänt att problem med att koda och avkoda informationsformat uppstår 

‒ om kod eller syntax är felaktig, 

‒ om syntaktiska strukturer är oklara, eller 

‒ om semantik tilldelas en annan innebörd. 

Vad som sagt hittills gäller i princip för alla format som är ett mellanled i framställningen och åter-
givningen av elektroniska handlingar. För det fallet ses Informationsformat som ett tekniskt skick. Till 
skillnad från binära format kan emellertid informationsformat vanligtvis läsas av människor, varför 
informationsformat kan även vara ett slutligt led. Det vill säga, en avgränsad elektronisk handling. 
För det fallet ses Informationsformat som ett innehåll. Till skillnad från det förra fallet, ett informations-
format i det senare fallet ses inte som en del av en elektronisk handling, utan värderas som en egen 
avskild handling med ett funktionellt skick. Med andra ord, den elektroniska handlingen har en form 
och funktion, vanligtvis ett textformat, som är avsett att användas och hanteras för ett visst syfte. 

För båda fallen är det av betydelse att informationsformatets kod eller syntax är felfri. En materiell 
kontroll kan bekräfta att syntax följer en uppsättning regler, vanligtvis benämnd en formell grammatik, 
eller att kod är i en viss ordning och, eller inom ett värde. Ett problem är att en leverantör kan införa 
syntax eller koder som inte är ”fel” men som inte andra leverantörer använder. En strikt tolkning av 
syntaxen bör därför eftersträvas, men beroende på informationsformatet kan det resultera i att fler 

                                                
356  Termerna syntax och semantik är vanligt förekommande i många informationsformat, medan termen för syn-

taktiska strukturer kan variera. Till exempel, lexikaliska element (eng. token), ord (eng. word), uttryck (eng. 
expression), särskilt inom datatolkning och programmering, eller vokabulärer i märkspråk. 
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fel rapporteras. Till exempel, jämför HTML med XHTML. En materiell kontroll förutsätter därför till-
gång till reglerna för vad som är tillåtna och förbjudna värden för syntaxer och koder. En verksamhet 
behöver vara specifik i sin kravställning och säkra källunderlaget för reglerna för syntaxen. Till exem-
pel, den formella grammatiken,  ”definitionstyper”, eller ”scheman” som leverantören har använt. 

Syntaxen bildar syntaktiska strukturer. En formell kontroll kan bekräfta vilka syntaktiska strukturer är 
tillåtna. För en del informationsformat kan formella kontroller sammanfalla med materiell kontroll. Till 
exempel, programmeringsspråk. För märkspråk blir emellertid skillnaden mer tydlig genom att de 
vanligtvis definierar ”vokabulärer”. Med andra ord, en formell kontroll avser att bekräfta att de syntak-
tiska strukturer som skrivs med en felfri syntax är tillåtna. Till exempel, elementet <paragraf>text</para
graf> är materiellt men inte formellt giltigt i HTML, eftersom taggen inte är en del av ”vokabulären” för 
HTML. 

Det är för båda fallen av informationsformat av betydelse att de syntaktiska strukturerna kan urskilj-
as, läsas, och tolkas. Till exempel, vad som är ett element eller ett värde, deras datatyp, eller data-
strukturer. Fråga om tolkningen leder till en förståelse av avsedd semantik. Till skillnad från binära 
format kan informationsformat ge en syntaktisk struktur som kan läsas av människor. Ett kriterium 
för att utvärdera ett informationsformat skulle därför vara hur väl dess syntaktiska strukturer förmed-
lar avsedd semantik. Ett negativt utfall skulle kunna vara att semantiken tolkas vara oklar, restrikt 
eller extensiv, varför innebörden missförstås, fylls ut, eller snävas in. Med andra ord, en dålig syntak-
tisk struktur kräver kompletterande källunderlag för att förklara avsedd semantik. Ett syfte med infor-
mationsformat är att formatet blir ”själv-dokumenterade” mot kostnad av en högre grad av omständ-
lighet, jämfört mot binära format som kan vara ”kompakta”, men som uteslutande kräver kompletter-
ande källunderlag för att förstå deras semantik. 

EXEMPEL. Jämför följande två exempel. 

 
<fråga> 
<betoning>Hur</betoning> kan <understryka>jag</understryka> uppfylla kraven? 
</fråga> 

 
<paragraf> 
<kursivt>Hur</kursivt> kan <fetstil>jag</fetstil> uppfylla kraven? 
</paragraf> 

 

I det förra exemplet markerar taggarna semantik, medan i det senare exemplet markerar taggarna struktur och stil. Ett 

program kan avkoda båda taggarna på samma sätt, men det bör vara uppenbart att det finns två olika bakomliggande 

syften till taggarnas formulering. 

Tolkningen av semantiken belyser skillnaden med att bevara ett informationsformat som ett tekniskt 
skick eller som ett innehåll. I det förra fallet ska informationsformatet tolkas av ett program, vilket 
kräver antingen att programmet bevaras eller att dokumentation bevaras för att kunna återskapa 
programmet. Till exempel, källkod, och referensimplementeringar. Om programmet ska återskapas 
kan det innebära att informationsformatet ska tolkas av en människa, men i det här fallet finns en 
referenspunkt som tolkningen ska förhålla sig till; programmet. Med andra ord, i dessa fall är det mer 
en tolkning av programmets tolkning av informationsformatet som är av betydelse. 
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Om informationsformatet är ett innehåll är mottagaren människor. I dessa fall bör det vara viktigt att 
förstå semantiken för att tolka innehållet, men hur innehållet ska användas är beroende av handling-
ens funktionella skick. Användningen kan vara avsedd att följa semantiken eller sammanfalla med 
den, men även få en hel ny innebörd om handlingen ska användas för andra syften. I dessa fall är 
den elektroniska handlingen i form och funktion av ett informationsformat som underlättar automati-
ska bearbetningar efter behov och krav. Med andra ord, den elektroniska handlingen är en uppsätt-
ning strukturerad information som kan representeras på olika sätt. 

EXEMPEL. 

– Den elektroniska handlingen kan återges i nya former och funktioner om informationen är tillräcklig för en sådan 

återgivning. Till exempel, som en tabell, en 2D-bild, en 3D-modell, en webbsida. 

– Den elektroniska handlingen kan användas för att söka fram och presentera handlingen, men även användas för att 

göra nya sammanställningar. 

– Den elektroniska handlingen kan vara en del av det tekniska skicket som ursprungligen användes men som dess-

utom har ett värde som dokumentation, eftersom den innehåller annotationer eller kommentar. Till exempel, en 

XSLT-mall. 

För arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, kan skillnaden mellan Informations-
format som ett tekniskt skick och Informationsformat som ett innehåll användas för att bedöma deras 
betydelse för 3 § arkivlagen. 

Om ett informationsformat ska användas och hanteras som ett ”mellanled” i att framställa eller återge 
allmänna handlingar bör föremål för bevarande vara resultatet av framställningen eller återgivningen 
av den elektroniska handlingen i ett funktionellt skick. Det betyder att arkivmyndigheten, eller annan 
med motsvarande ansvar, behöver ytterst säkerställa att det funktionella skicket kan användas och 
hanteras i ursprungligt skick över tid. Beroende på det funktionella skicket kan alternativen vara att 
säkerställa antingen den tekniska processen för framställning eller återgivning, eller den slutliga for-
men och funktionen. 

EXEMPEL. För webbsidor som ska användas och hanteras för att läsa innehållet kan dessa framställas som en ny 

elektronisk handling med en form och funktion som fångar det funktionella skicket. Till exempel, en PDF/A. Med 

hänvisning till att den nya formen och funktionen uppfyller 3 § arkivlagen bör underlaget i ”mellanledet” kunna rensas 

eller gallras. 

 

Vissa elektroniska handlingar kan emellertid inte fångas med andra former och funktioner. Till exempel, webbsidor 

med dynamiskt innehåll. För att fortsätta använda och hantera sådana webbsidor krävs i princip alla informationsformat 

tillsammans med webbläsaren, och dess tekniska miljö. Dessa underlag är alltså en del av det tekniska skicket som 

representerar den allmänna handlingen. Möjligheten att rensa eller gallra delar av den allmänna handlingen är mer 

begränsat eftersom ”mellanleden” krävs för att framställa och återge det funktionella skicket i ursprungligt skick. 

Om ett informationsformat däremot anses vara en avskild allmän handling är dess slutliga form och 
funktion vanligtvis endast ett textformat. Hur den allmänna handlingen sedan används och hanteras 
bestäms av verksamhetens behov och krav. Varje ny framställning av den allmänna handlingen kan 
visserligen bli en egen elektronisk handling, och därtill allmän. Dessa alternativa representationer 
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bör emellertid kunna rensas eller gallras med hänvisning till att den ursprungliga allmänna handling-
en är vad som behöver bevaras med hänsyn till 3 § arkivlagen. Det är därför viktigt att dokumentera 
det funktionella skicket som ska vara i ursprungligt skick och de alternativa representationer som 
framställs, och varför de kan rensas eller gallras. 

EXEMPEL. Konsekvenserna av skillnaden mellan informationsformat som ett tekniskt skick och informationsformat 

som ett innehåll kan belysas med användningen och hanteringen av de två vanligaste formaten för kontorsdokument 

och kalkblad; DocX och ODT respektive ODS och XLSX. Dessa format är i princip en Zip som innesluter en uppsätt-

ning XML, eventuellt tillsammans med andra omslutna datafiler i dokumenten och bladen. Till exempel, bilder. 

 

För kontorsdokument bör i de flesta fall den slutliga formen och funktionen vara det funktionella skicket. Det vill säga, 

ett dokument som ska delas mellan och läsas av andra människor. I dessa fall bör en fixering i PDF/A av kontorsdokum-

enten vara tillräcklig för att uppfylla 3 § arkivlagen, varför de ursprungliga dokumenten i DocX eller ODT kan argum-

enteras kunna rensas eller gallras. 

 

För kalkylblad som sammanställer uppgifter för olika ändamål kan återgivningen vara olika representationer av infor-

mationen i kalkylbladet. Med andra ord, det funktionella skickat är möjligheten att använda och hantera uppgifterna 

för olika ändamål. Till exempel, göra beräkningar, rita diagram, eller låta andra program bearbeta uppgifterna. I dessa 

fall bör de underliggande informationsformaten vara tillräckliga för att uppfylla 3 § arkivlagen. Här krävs emellertid 

att verksamheten dokumenterar hur informationsformaten kan läsas och omvandlas till andra former och funktioner. 

De nya representationerna framställda från informationsformaten bör sedan kunna rensas eller gallras med hänvisning 

till att de kan återskapas utifrån informationsformaten och med hjälp av dokumentationen. 

6.1.1.1. Informationsformat som ett innehåll 

Med informationsformat som ett innehåll avses att formatet är en avskild elektronisk handling med 
en form och funktion som är av betydelse att användas och hanteras i en verksamhet. Denna form 
och funktion har ett tekniskt skick, vanligtvis ett textformat, varför det för de flesta fall bör vara tillräck-
ligt att framställa den elektroniska handlingen i en lämplig teckenkodning. Till exempel, UTF-8. 

Ett informationsformat som ett innehåll kan i övrigt bedömas på samma sätt som innehållet i andra 
elektroniska handlingar. Den elektroniska handlingen har ett funktionellt skick som bestämmer vad 
som krävs för att använda och hantera den. Till exempel, omfattningen av dokumentation för att med 
tiden kunna tolka och förstå informationsstrukturerna i informationsformatet. Ett informationsformat 
som ett innehåll antas kunna läsas, även om inte nödvändigtvis alltid läsvänlig. 

EXEMPEL. Det finns märkspråk som är avsedda för lättläslighet. Till exempel, BBCode och CommonMark. Dessa 

typer av informationsformat är särskilt lämpliga för att representera texter, och kan omvandlas till andra former och 

funktioner av representation. Till exempel, HTML. Andra informationsformat kan vara svårare att läsa som texter, men 

ändå lättläsliga för sitt sammanhang. Till exempel, konfigurationsfiler som Ini, Json och YAML. Mer omständliga 

informationsformat kan vara mindre läsvänliga i allmänhet, men kan innehålla annotationer och kommentarer som 

underlättar att förstå innehållet. Till exempel, XML, XSD, XSLT. 

Ett informationsformat kan användas för att skriva diverse texter. Till exempel, föra anteckningar, 
eller dokumentation. Det är emellertid möjligheterna att kunna framställa andra elektroniska handlin-
gar från ett informationsformat som bör ha ett långsiktigt värde för verksamheter. Till exempel, att 
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framställa webbsidor från dem, eller kunna importera information till andra program för vidare bear-
betningar. 

Uppmärksamma att informationsformat inte nödvändigtvis tolkas vara ett ”mellanled” för de fall där de importeras in i 

ett annat program, och eventuellt får ett nytt format. Till exempel, en XML importeras in i en databas och kopplas om 

till tabeller och kolumner. Dessa fall tolkas vara en ny representation av den elektroniska handlingen med en annan 

form och funktion, under förutsättning att den ursprungliga elektroniska handlingen inte behövs för att återge den nya 

representationen. Med andra ord, att ett informationsformat är ett mellanled innebär att formatet alltid behövs för att 

återge den slutliga formen och funktionen. 

6.1.1.2. Informationsformat som ett tekniskt skick 

Med informationsformat som ett tekniskt skick avses att formatet utgör hela eller delar av det tekniska 
skicket för att framställa eller återge en form och funktion som är av betydelse för en verksamhet. 
Informationsformatet är alltså ett led i framställningen av elektroniska handlingar vilka antingen har 
framställts eller ska framställas. 

Ett informationsformat som har varit ett led vid framställningen av en elektronisk handling kan vara 
relevant antingen för att åter kunna framställa den elektroniska handlingen eller för att användas och 
hanteras för andra syften. Till exempel, information strukturerad i HTML kan användas, vanligtvis 
tillsammans med andra elektroniska handlingar, för att framställa en webbsida, men kan även använ-
das för att bearbetas till andra former och funktioner. Med andra ord, fråga om informationsformatet 
fortfarande endast är ett led i att åter framställa elektroniska handlingar, eller om det har fått ett värde 
som en egen avskild elektronisk handling. Det vill säga, ett Informationsformat som ett innehåll? 

Ett informationsformat som fortfarande är ett led i att framställa en elektronisk handling måste därför 
bedömas i det större sammanhanget av vad som krävs för att den slutliga elektroniska handlingen 
ska kunna framställas. Informationsformatet kan vara en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för 
att implementera ett tekniskt skick till en form och funktion som representerar det avsedda innehållet. 
Bedömningen här bör emellertid inte bli mer anmärkningsvärt än alla andra fall där elektroniska 
handlingar är ett led, en komponent, eller del av en annan elektronisk handling. Till exempel, bilder 
i ett dokument, sammanställningar av uppgifter, teckensnitt för en text. Frågan är vad som krävs för 
att den elektroniska handlingen som ska framställas kan användas och hanteras i funktionellt skick, 
och eventuellt i ursprungligt skick. 

6.1.2. Anteckningar, dokument, och text 

– AsciiDoc 

– BBCode 

– CommonMark 

– Creole 

– Gemtext 

– GFM (eng. GitHub Flavored Markdown) 

– Jira Text Formatting 

– Markdown 
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– Markdown Extra 

– MediaWiki Markup 

– MultiMarkdown 

– Org Mode 

– PmWiki 

– Pod (eng. Plain Old Documentation) 

– reStructuredText 

– Slack Text Formatting 

– Textile 

– Texy 

– TiddlyWiki 

– txt2tags 

– WhatsApp Text Formatting 

6.1.3. Datamodeller och metamodeller 

– MOF 

– UPDM 

– XMI 

6.1.4. Datorspråk 

 RIF 

– Ada 

– C 

– C++ 

– ECMAScript 

– HTML 

– HTML++ 

– INI 

– JSON 

– SGML 

– TOML 

– YAML 

– XML 

– XQuery 
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– XSD 

6.1.4.1. Json schemaspråk 

– JSON Schema 

6.1.4.2. XML schemaspråk (XML Schema) 

– CREPDL 

– DSDL 

– DSRL 

– DTD 

– NVDL 

– RELAX 

– RELAX NG 

– Schematron 

– XSD 

6.1.5. Identifieringsnummer och, eller -koder 

 ISO/IEC 5218 Information technology — Codes for the representation of human sexes 

Verksamheter bör söka sig till sådana specifikationer som finns inom deras verksamhetsområde och 
särskilt för sådana fall som inte är specificerade enligt författningen. Till exempel, sådana som an-
vänds inom Offentlig verksamhet. 

– DOI 

– ILII 

– ISAN 

– ISBN 

– ISCI 

– ISIL 

– ISLI 

– ISMN 

– ISNI 

– ISO 4217:2015 Codes for the representation of currencies 

– ISO 9362:2014 Banking — Banking telecommunication messages — Business identifier code (BIC) 

– ISSN 

– ISRC 

– ISTC 
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– ISWC 

– UIDIoT 

6.1.5.1. Om att identifiera specifikationer och format 

Specifikationerna och referensimplementeringarna i dessa författningskommentarer kan kopplas till 
sedvanliga identifierare. Till exempel: 

‒ Filsignatur 

‒ Filändelse 

‒ Formattyp (eng. Media type, MIME type, Content type) 

‒ FourCC 

‒ Magiska nummer 

‒ PUID 

‒ UTI 

Dessa identifierare är en typ av metadata och gör endast ett påstående om att ett format implemen-
terats enligt en specifikation eller en referensimplementering. En formell kontroll kan bekräfta iden-
tifieraren, men inte formatet som påstås vara identifierad. Dessa författningskommentarer kommer 
inte att redogöra för olika typer av identifierare. Det finns flera program som kan understödja en 
verksamhet att identifiera elektroniska handlingar. Till exempel, DROID (eng. Digital Record Object 
IDentification) och FIDO (eng. Format Identification for Digital Objects). 

6.1.6. Informationssäkerhet 

6.1.6.1. Behörighetskontroll 

– SPML (eng. Service Provisioning Markup Language) 

– XACML (eng. eXtensible Access Control Markup Language) 

6.1.7. Logiska språk 

– KIF (eng. Knowledge Interchange Format) 

6.1.8. Metadata 

– Dublin Core 

– XMP 

6.1.9. Naturliga språk 

 ISO 15924 Information and documentation — Codes for the representation of names of scripts 

– IETF RFC 5646 (Language tags) 

– ISO 639 (Codes for the representation of names of languages) 
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– ISO 24613 (Lexical markup framework) 

6.1.10. Notationer 

– ABNF 

– ArchiMate 

– BNF 

– BPMN 

– Extended BNF 

– IEC 80000 (ICT Quantities and units) 

– ISO 6093 (Representation of numerical values in character strings) 

– ISO 8601 (Representations of date and time) 

– MathML 

– OCL 

– RBNF 

– SI 

– UML 

– WSN (eng. Wirth Syntax Notation) 

– Z notation 

6.1.10.1. Tekniska ritningar 

– EXPRESS 

6.2. Administration, handel, och industri 

 eInvoicing Country Factsheets for each Member State & other countries 357 

 ISO 7372 Trade data interchange — Trade data elements directory 

 ISO 28005-2 Ships and marine technology — Electronic port clearance (EPC) — Part 2: Core data elements 

– ESEF 

– iXBRL 

– PEPPOL 

– Svefaktura 

– XBRL 

6.3. Byggnadskonstruktion och infrastruktur 

 SS 32271 Byggritningar – Ritningsnumrering 

                                                
357  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+Country+Factsheets+for+each+Member+State+and+other+coun

tries (20210819) 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+Country+Factsheets+for+each+Member+State+and+other+countries
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+Country+Factsheets+for+each+Member+State+and+other+countries
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 BIM Alliance, Verktyg och stöd, Standarder, Datamodell358 

6.3.1. Metadata 

 BIM Alliance, Verktyg och stöd, Standarder, Process, Metadata för dokumenthantering359 

6.4. Arkivering 

– CS Digital geospatial data records archiving 

6.5. Geografi 

 INSPIRE Knowledge base360 

 Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster361 

– Geographic Filter Encoding Syntax for Query Expression 

– GeoJson 

– GML 

– ISO 19106 (Geographic Information Profile) 

– ISO 19109 (Rules for application schema) 

– ISO 19111 (Geographic referencing by coordinates) 

– ISO 19112 (Spatial referencing by geographic identifiers) 

– ISO 19118 (Geographic Encoding Rules) 

– ISO 19123 (Schema for coverage geometry and functions) 

– ISO 19139 (Encoding rules for XML schema implementation of geographic information) 

– ISO 19141 (Schema for moving features) 

– ISO 19162 (Well-known text representation of coordinate reference systems) 

– ISO 28258 (Digital exchange of soil-related data) 

6.5.1. Data- och informationsmodell 

– ISO 19101 (Geographic Reference model) 

– ISO 19150 (Geographic Ontology) 

– ITRS 

– LADM 

– LCML 

– SFA 

                                                
358  https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/standarder/datamodell/ (20210417) 
359  https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/standarder/process/metadata-for-dokumenthantering-metadata-se/ (20210417) 
360  https://inspire.ec.europa.eu/ (20210819) 
361  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20141231 (20210305) 

https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/standarder/datamodell/
https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/standarder/process/metadata-for-dokumenthantering-metadata-se/
https://inspire.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20141231
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– Spatial and Time Schema 

– WaterML 

6.5.2. Identifierare 

– ISO 3166 (Codes for the representation of names of countries and their subdivisions) 

– ISO 19155 (Place Identifier) 

– M49 

6.5.3. Licenser och patent 

– GeoREL 

6.5.4. Metadata 

– ISO 19115 (Geographic Metadata) 

– ISO 19165 (Preservation of digital data and metadata) 

6.5.5. Notationer 

– ISO 6709 (Geographic point-location by coordinates) 

– ISO 19103 (Geographic Conceptual schema language) 

– ISO 19148 (Linear referencing) 

6.6. Hälsa och sjukvård 

 ISO ICS (35.240.80) IT applications in health care technology – Including computer tomography362 

 ISO/TS 22693 Genomics informatics — Structured clinical gene fusion report in electronic health records 

6.6.1. Automatisk dataidentifikation och -fångst 

 ISO 20301 Health informatics — Health cards — General characteristics 

 ISO 20302 Health informatics — Health cards — Numbering system and registration procedure for issuer identifiers 

– ISO 16791 (Medicinal product package identifiers) 

– ISO 18530 (Automatic identification and data capture health marking and labelling) 

6.6.2. Data- och informationsmodell 

 ISO/TS 13972 Health informatics — Detailed clinical models, characteristics and processes 

 ISO 17115 Health informatics — Representation of categorial structures of terminology (CatStructure) 

– BRIDG 

– HL7 

                                                
362  https://www.iso.org/ics/35.240.80/x/ (20210306) 

https://www.iso.org/ics/35.240.80/x/
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6.6.3. Identifierare 

 ISO/TR 14872 Health informatics — Identification of medicinal products — Core principles for maintenance of identifiers and terms 

 ISO/TS 22691 Health informatics — Token-based health information sharing 

– ISO 18232 (Format of length limited globally unique string identifiers for health information) 

6.6.4. Identifiering 

 ISO 25237 Health informatics — Pseudonymization 

– IDMP 

6.6.5. Notation 

– ISO 17452 (Using UML for defining and documenting ITS/TICS interfaces) 

6.6.6. Programutveckling 

 IEC 82304-1 Health software — Part 1: General requirements for product safety 

– IEC 80002 (Medical device software) 

6.7. Infrastruktur och transport 

– ISO 14827 (Data interfaces between centres for transport information and control systems) 

6.8. Offentlig verksamhet 

– EML [Election Markup Language] 

– FGS [Arkivredovisning] 

– FGS [Personal] 

– FGS [Publikation] 

– FGS [Ärendehantering] 

– Momsregistreringsnummer 

– Organisationsnummer [Sverige] 

– Personnummer och samordningsnummer [Sverige] 

– Postnummersystemet [Sverige] 

6.9. Organisation och verksamhet 

– StratML 

– UBL 

– WSBEL (eng. Business Process Execution Language for Web Services) 

– XPDL (eng. XML Process Definition Language) 

6.10. Organisering och planering 

– iCalendar 
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6.11. Resehandlingar 

– MRTD 

6.12. Skärande bearbetning 

– ISO 13399-71, 13399-72 (Data exchange format for graphical product documentation) 

6.13. Systemteknik 

6.13.1. Modellering och notation 

– SysML 

6.14. Teckenspråk 

– GIML 

6.15. TV och sändning 

6.15.1. Metadata 

– EBUCore 

6.16. Utbildning 

 ISO/IEC 19796-3 Information technology — Learning, education and training — Quality management, assurance and metrics — Part 
3: Reference methods and metrics363 

 ISO/IEC 40180 Information technology — Quality for learning, education and training — Fundamentals and reference framework 

6.16.1. Data- och informationsmodell 

 ISO/IEC TS 29140 Information technology for learning, education and training — Nomadicity and mobile technologies 

– ISO/IEC 19479 (Learner mobility achievement information) 

– ISO/IEC 19780 (Collaborative learning in text-based communication) 

6.16.2. Identifierare 

– ISO/IEC 24703 (Participant Identifiers in learning, education and training) 

6.16.3. Metadata 

– ISO/IEC 19788 (Metadata for learning resources) 

6.16.4. Prov, tester, och utvärderingar 

– GIFT (eng. General Import Format Template) 

– QTI 

                                                
363  ISO/IEC 19796-3 utökar referensramverket för kvalitativa tillvägagångssätt, förkortat på engelska som RFDQ 

(eng. Reference Framework for the description of Quality Approaches) i ISO/IEC 19796-1, vilken har ersatts 
av ISO/IEC 40180:2017. 
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6.17. Visuella koder 

Med visuella koder avses informationsformat som kodar information med symboler. En direktöver-
sättning av den engelska terminologin symbologi (eng. symbology) har endast i begränsad utsträck-
ning påträffats i det svenska språkbruket, och då bland annat i sammanhanget av astronomi (stjärn-
bilder), kartografiska egenskaper, och militära symboler. I det här sammanhanget tolkas inte visuella 
koder att vara Symboler och ikoner, eftersom koderna i sig inte representerar begrepp eller idéer, 
men kan koda sådana begrepp och idéer. Det kan inte heller tolkas att visuella koder representerar 
bilder, även om de kan representeras genom formen och funktionen Bild. Visuella koder tolkas därför 
ha formen och funktionen av ett informationsformat. Till skillnad från informationsformat som formas 
med mänskliga tecken, får informationsformat sin form genom andra geometriska mönster, vilka kan 
kompletteras med bokstäver och symboler, men som förblir kryptisk för de flesta människor. 

– Aztec code bar 

– Code 39 

– Code 128 

– EAN/UPC 

– EPC (eng. Electronic Product Code) 

– GS1 bar code 

– ISO 15394 (Bar code and two-dimensional symbols) 

– ISO/IEC 16022 (Data Matrix bar code symbology) 

– ISO/IEC 16390 (Interleaved 2 of 5 bar code symbology) 

– ISO/IEC 21471 (Extended rectangular data matrix bar code symbology) 

– ISO/IEC 24723 (GS1 Composite bar code symbology) 

– MaxiCode 

– MicroPDF417 

– PDF417 

– QR Code 

7. INNEHÅLLSFORMAT 

Med innehållsformat avses strukturering och organisering av informationen i en handling. Till exem-
pel, krav på disposition, metodik, språkliga konventioner, eller uppgifter. 

7.1. Generella fall 

 ISO 1951 Presentation/representation of entries in dictionaries — Requirements, recommendations and information 

 ISO 5127 Information and documentation — Foundation and vocabulary 

 ISO 10241-1 Terminological entries in standards — Part 1: General requirements and examples of presentation 

– SKOS (eng. Simple Knowledge Organization System) 
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7.1.1. Dokument, publikation, och texter 

 ISO 8 Information and documentation — Presentation and identification of periodicals 

 ISO 18 Documentation — Contents list of periodicals 

 ISO 214 Documentation — Abstracts for publications and documentation 

 ISO 215 Documentation — Presentation of contributions to periodicals and other serials 

 ISO 2145 Documentation — Numbering of divisions and subdivisions in written documents 

 ISO 2384 Documentation — Presentation of translations 

 ISO 7144 Documentation — Presentation of theses and similar documents 

 ISO 7275 Documentation — Presentation of title information of series 

– ISO 4 (Rules for the abbreviation of title words and titles of publications) 

– ISO 690 (Guidelines for bibliographic references and citations to information resources) 

– ISO 832 (Rules for the abbreviation of bibliographic terms) 

– ISO 999 (Guidelines for the content, organization and presentation of indexes) 

7.1.2. Meta- och informationsmodeller 

– OWL (eng. Web Ontology Language) 

– XML Information Set 

7.2. Arkivering 

– ISAAR (eng. International Standard Archival Authority Record) for CPF (eng. Corporate bodies, Per-
sons and Families) 

– ISAD(G) (eng. General International Standard Archival Description) 

– ISDF: International Standard for Describing Functions 

7.3. Byggnadskonstruktion och infrastruktur 

 BIM Alliance, Verktyg och stöd, Standarder, Begrepp364 

 ISO 6707-4 Buildings and civil engineering works — Vocabulary — Part 4: Facility management terms 

7.4. Geografi 

 ISO 19126 Geographic information — Feature concept dictionaries and registers 

 ISO 19146 Geographic information — Cross-domain vocabularies 

 ISO 19156 Geographic information — Observations and measurements 

 ISO 19157 Geographic information — Data quality 

 ISO/TS 19158 Geographic information — Quality assurance of data supply 

– ISO 19104 (Geographic information terminology) 

7.5. Hälsa och sjukvård 

 ISO 13119 Health informatics — Clinical knowledge resources — Metadata 

                                                
364  https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/standarder/begrepp/ (20210417) 

https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/standarder/begrepp/
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 ISO/IEEE 11073-10102 Health informatics — Point-of-care medical device communication — Part 10102: Nomenclature — Annotated 
ECG 

– ISO 17439 (Health informatics terminology) 

– ISO 17523 (Electronic prescriptions) 

– ISO 20514 (Electronic Health Record) 

7.6. Programutveckling 

7.6.1. Dokumentation 

– SQuaRE [ISO/IEC TR 25060, ISO/IEC 25062, 25063, 25064, 25065, 25066] CIF 

7.7. Skärande bearbetning 

– ISO 13399-71, 13399-72 (Data exchange format for graphical product documentation) 

8. KOMMUNIKATION OCH PROTOKOLL 

8.1. Generella fall 

 ISO/IEC/IEEE 8802-A Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and 
metropolitan area networks — Part A: Overview and architecture 

 ISO/IEC/IEEE 8802-3 Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and 
metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet 

8.1.1. Autentisering 

– Kerberos 

8.1.2. Automatisk dataidentifikation och -fångst 

 ISO ICS (35.040.50) Automatic identification and data capture techniques – Including RFID, OCR, bar coding, etc.365 

 ISO 14819 Intelligent transport systems — Traffic and travel information messages via traffic message coding (ALERT-C) 

– ISO/IEC 19762 (Automatic identification and data capture vocabulary) 

– RFID 

8.1.3. Distansanrop av procedurer 

 ISO/IEC 13712 Information technology — Remote Operations 

– Java RMI (eng. Java Remote Method Invocation) 

– JSON-RPC 

– RPC 

8.1.4. Filformat 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-16] Publish/Subscribe Application Format 

                                                
365  https://www.iso.org/ics/35.040.50/x/ (20210302) 

https://www.iso.org/ics/35.040.50/x/
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8.1.5. Hyper- och, eller multimedia 

 ITU-T Recommendation T.192 (06/98) Cooperative document handling – Complex services: Joint synchronous editing and joint 
document presentation/viewing 

– CMIS (eng. Content Management Interoperability Services) 

– HTTP (eng. Hypertext Transfer Protocol) 

– ITU-T H.323 (Protocol for audio-visual communication on packet network) 

– MPEG-DASH 

– RTP (eng. Real-time Transport Protocol) 

– RTSP (eng. Real Time Streaming Protocol) 

– SIP (eng. Session Initiation Protocol) 

– WAP (eng. Wireless Application Protocol) 

– WebDAV 

– WTLS (eng. Wireless Transport Layer Security) 

8.1.6. Informationssäkerhet 

– Diffie-Hellman nyckelöverföring 

– ISO/IEC 9594 (Open systems interconnection directory) 

– ISO/IEC 20648 (TLS specification for storage systems) 

– SSH (eng. Secure Shell Protocol) 

– TLS 

8.1.7. Katalogtjänst 

 DCAT (eng. Data Catalog Vocabulary) 

– DSML (eng. Directory Services Markup Language) 

– LDAP 

– LDIF [LDAP] 

8.1.8. Meddelanden 

– IMAP (eng. Internet Message Access Protocol) 

– IMF 

– MHS 

– Microsoft Outlook [MSG] 

– MIME 

– MMS Architecture 

– MTOM (eng. Message Transmission Optimization Mechanism) 
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– POP (eng. Post Office Protocol) 

– SMS 

– SMTP 

– SMTPS (eng. Simple Mail Transfer Protocol Secure) 

– SOAP 

– WS-RM (eng. Web Services Reliable Messaging) 

– XMPP (eng. Extensible Messaging and Presence Protocol)366 

8.1.9. Nätverk 

 RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation 

– BGP (eng. Border Gateway Protocol) 

– DHCP (eng. Dynamic Host Configuration Protocol) 

– DNS (eng. Domain Name System) 

– DNSSEC (eng. Domain Name System Security Extensions) 

– EIGRP (eng. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) 

– ESP (eng. IP Encapsulating Security Payload) 

– ICMP (eng. Internet Control Message Protocol) 

– IGMP (eng. Internet Group Management Protocol) 

– IP (eng. Internet Protocol) 

– IPsec (eng. Internet Protocol Security) 

– MLD (eng. Multicast Listener Discovery) 

– NTP  (eng. Network Time Protocol) 

– OSPF (eng. Open Shortest Path First) 

– SCP (eng. Secure copy protocol) 

– SCTP (eng. Stream Control Transmission Protocol) 

– SIP (eng. Session Initiation Protocol) 

– SNMP (eng. Simple Network Management Protocol) 

– TCP (eng. Transmission Control Protocol) 

– UDP (eng. User Datagram Protocol) 

8.1.10. Sändning och syndikering 

– Atom 

                                                
366  https://xmpp.org/ (20210419) 

https://xmpp.org/
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– NNTP (eng. Network News Transfer Protocol) 

– RSS 

8.1.11. Telekommunikation 

– 3G2 

– 3GP 

8.1.12. Utskrift 

– IPP (eng. Internet Printing Protocol) 

8.1.13. Överföring 

– FTAM [ISO 8571-3] 

8.2. Administration, handel, och industri 

– ebXML 

– EDIFACT 

8.3. Arkivering 

– OAI-PMH (eng. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 

8.4. Bibliotek 

– GEDI 

– RFID [ISO 28560-1, -2, -3, -4] RFID in libraries 

– Z39.50 

8.5. Finans 

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-
euro-payments-area-sepa_sv 

– IPM (eng. Integrated Product Message) 

– ISO 8583 (Financial transaction card originated messages) 

8.6. Hälsa och sjukvård 

– HL7 

– ISO 21090 (Data types for Health information interchange) 

8.7. Infrastruktur och transport 

 ISO 16460 Intelligent transport systems — Localized communications — Communication protocol messages for global usage 

 ISO 22418 Intelligent transport systems — Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS 

 ISO/IEC 20924 Information technology — Internet of Things (IoT) — Vocabulary 

– ISO 15784 (Data exchange involving roadside modules communication) 

– TPEG1 

– TPEG2 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_sv
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_sv
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– TPEG-XML 

9. LJUD 

9.1. Generella fall 

 https://mediaarea.net/en/MediaInfo 

9.1.1. Autenticitet, tillitsmodeller, och äkthet 

– MPEG-21 [ISO/IEC TR 21000-11] 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-10] MPEG media transport FEC codes 

9.1.2. Filformat 

Filformat i sammanhanget av ljud brukar benämnas behållare (eng. container). Ett filformat påverkar 
inte kvaliteten på ljudet som ska lagras eller som lagras; kvaliteten av ljud påverkas av ljudkodning-
en. Däremot kan filformatet begränsa vilka ljudformat som får lagras, och därmed får kodas till filform-
atet. Det är möjligt att kopiera ljudformatet i ett filformat till ett annat filformat utan att påverka kvalitet-
en. Av betydelse är att använda ett program som kan kopiera ljudformatet från det ena filformatet till 
det andra, och inte gör en omkodning. 

EXEMPEL. Med programmet FFMpeg,367 kopiera ljudkodningen i Flac till MKV (Matroska): ffmpeg -i indata.flac 
-c:a copy utdata.mkv 

 

En omkodning från en förlustfri komprimering till LPCM ska inte påverka kvaliteten, men kan resultera i en större 

storlek. Till exempel, från Flac till LPCM: ffmpeg -i indata.flac -c:a pcm_s16le utdata.mkv 

Fråga om varför inte införa en huvudregel som tillåter alla filformat så länge en verksamhet senare 
kan byta filformatet till ett filformat som uppfyller arkivrättsliga krav. Problemet har diskuterats ibland 
annat i kommentarerna till 5 § (Tillämpningsområde) om Ändring från tidigare föreskrifter, och i kon-
sekvensutredningen. Diskussionen kan sammanfattas med att det inte fungerar i praktiken. När en 
elektronisk handling är framställd är ytterligare framställningar av den, eller nya framställningar av 
den, en ytterligare kostnad som verksamheter, avsiktligt eller inte, inte kan genomföra, varför kost-
naden riskerar att överföras till arkivmyndigheten, eller annan med motsvarande ansvar. 

– 3GP 

– AMB (Ambisonic B-Format) 

– AIFF 

– AMR (eng. Adaptive Multi-Rate) 

– BW64 

– BWF 

                                                
367  https://ffmpeg.org/ (20210425) 

https://mediaarea.net/en/MediaInfo
https://ffmpeg.org/
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– ISO BMFF 

– Matroska 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-7] ADIF (eng. Audio Data Interchange Format) 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-3] ADIF (eng. Audio Data Interchange Format) 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-14, ISO/IEC 14496-24] MP4 file format 

– MPEG-D [ISO/IEC 23003-5] Uncompressed audio in MPEG-4 file format 

– OGG 

– WAV 

– XMF 

9.1.3. Gränssnitt 

– ISO/IEC 30122 (User voice interface) 

9.1.4. Instruktion och notation 

– LilyPond 

– MIDI 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-7] AAC 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-3] AAC 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-23] SMR 

9.1.5. Interaktivitet 

– MPEG-D [ISO/IEC 23003-2] SAOC 

9.1.6. Ljudkodning och, eller -komprimering 

En ljudkodning kan innefatta en komprimering, varför ljudkodning även brukar benämnas ljudkom-
primering. En komprimering kan vara antingen förlustfri eller förlustgivande. En kodek (eng. codec) 
är programmet som dels kodar och, eller komprimerar till, dels avkodar och, eller dekomprimerar ett 
ljudformat. 

– ADPCM (eng. Adaptive DPCM) 

– ALAC 

– AU 

– DPCM (eng. Differential Pulse-Code Modulation) 

– DV 

– FLAC 

– LPCM 

– MPC 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1097 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– MPEG-1 [ISO/IEC 11172-3] MP1 

– MPEG-1 [ISO/IEC 11172-3] MP2 

– MPEG-1 [ISO/IEC 11172-3] MP3 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-3] 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-7] AAC 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-3] AAC 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-3] ALS 

– MPEG-D [ISO/IEC 23003-1] MPEG Surround 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-3] 3D Audio 

– Opus Audio Codec 

– PCM 

– Vorbis 

– WMA 

9.1.7. Ljudfångst 

 Standford libraries (inget datum för publicering) Research Support, Digitization services, Capture specs368 

 Vad som sägs om ljud i Om att framställa elektroniska handlingar med form och funktion av video som har förutsättningar för att kunna 
uppfylla arkivrättsliga krav 

En ljudfångst innebär alltid en viss informationsförlust, eftersom övergången från analoga signaler 
till digitala signaler innebär att kontinuerliga värden måste representeras med diskreta värden. Det 
vill säga, avgränsade och precisa värden; binära tillstånd. Hur naturtroget (eng. fidelity) den binära 
representationen fångar den analoga signalen beror på val av inställningar. Till exempel, samplings-
frekvens (Hz) och bitdjup. 

Den binära representationen kan sedan lagras med eller utan någon komprimering. Utgångspunkten 
för att uppfylla eller kunna uppfylla arkivrättsliga krav är att framställa elektroniska handlingar utan 
komprimering i ljudformatet PCM. För de fall lagringsutrymme är ett kriterium som påverkar ett beslut 
kan en förlustfri komprimering övervägas. Till exempel, FLAC. 

Andra möjliga alternativ är förlustgivande ljudkomprimeringar som ska ha stöd för förlustfria komprimeringar. Till 

exempel, AAC. Dessa alternativ förutsätter att en verksamhet har kunskap om vilka program och deras inställningar 

som implementerar en förlustfri komprimering. 

Under förutsättning att ljudkodningar framställer ljudformat med förlustfri komprimering lagras dessa 
i "ursprungligt skick", efter den ursprungliga informationsförlusten vid ljudfångst. En förlustgivande 
komprimering skulle därför medföra ytterligare informationsförluster i ljudformatet. Till exempel, 

                                                
368  https://library.stanford.edu/research/digitization-services/labs/stanford-media-preservation-lab/capture-specs (20210819) 

https://library.stanford.edu/research/digitization-services/labs/stanford-media-preservation-lab/capture-specs
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MP3, Vorbis. Ett sådant val bör överväga vad som sägs om Allmänna tekniska krav för Förlustgiv-
ande komprimering. 

Framställningen av ljud kan med psykoakustik analys anpassas för specifika fall. Till exempel, lägre 
bitdjup och samplingsfrekvens tillsammans med förlustgivande komprimering som uppfattas tillräck-
ligt naturtrogen för musik eller samtal. Användningen och hanteringen av elektroniska handlingar blir 
därför lämpliga endast får sådana fall med tiden. Det följer att ju högre kvalitet och ingen eller förlustfri 
komprimering desto fler användningar och hanteringar av elektroniska handlingar blir möjlig för olika 
fall med tiden. 

– FLAC 

– PCM 

9.1.8. Ljudteknik 

– MPEG-D [ISO/IEC 23003-4] Dynamic Range Control 

9.1.9. Metadata 

 ISAN 

 ISMN 

 ISRC 

– Ape tag 

– DCF 

– Exif 

– ID3 

9.1.9.1. Teknisk metadata 

Teknisk metadata lagras i filformatet. De flesta filformat har plats för teknisk metadata som är av 
betydelse för de format som ska lagras i filformatet. Tekniska metadata skrivs av programmet som 
implementerar filformatet. I de flesta fall bör både filformatet och programmet uppfylla kraven för att 
implementera teknisk metadata. Till exempel: 

‒ Antal ljudkanaler: 1, 2, 5.1, eller 7.1. 

‒ Bitdjup: 16-bit eller 24-bit. 

‒ Bithastighet: antingen i VBR eller i CBR eller ABR i 128 kbit/s, 192 kbit/s, 256 kbit/s. 

‒ Filformat: Matroska eller MP4. 

‒ Uppspelningstid. Till exempel, 00:17:22, 05:59:02. 

‒ Tidslängd 

9.1.10. Tillgänglighet 

– ISO/IEC 20071 (User interface component accessibility) 
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9.2. Mänskligt tal 

9.2.1. Kodning och, eller komprimering 

– AMR (eng. Adaptive Multi-Rate) 

– CS-ACELP 

– iLBC (eng. Internet Low Bit Rate Codec) 

– ITU-T G.711 (PCM of voice frequencies) 

– ITU-T G.722 (09/12) 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s 

– ITU-T G.723.1 (05/06) Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 
and 6.3 kbit/s 

– MPEG-D [ISO/IEC 23003-3] Unified speech and audio coding 

– Opus Audio Codec 

– PCM 

– Speex 

10. ORGANISERING OCH SAMMANSTÄLLNING 

Organisering och sammanställning avser dels att ett eller flera format innesluts eller omsluts i ett 
annat format, dels att format struktureras genom logiska relationer. Till exempel: 

‒ Format som innesluts kan vara sådana som komprimeras, krypteras, eller som representera binär 
data som text (ASCII-armor, base64). 

‒ Format som omsluts kan vara bild, ljud, text, video i ett filformat, eller filformat i en datafil. 

‒ Format som struktureras kan vara  datafiler i ett filsystem, filformat som länkar till andra filformat, 
bilder som positioneras i relation till text, eller information till annan information. 

Organisering och sammanställning fångar därför många andra närliggande begrepp. Till exempel, 
paketering är en annan mer vanlig förekommande term som innefattar samma eller liknande beg-
repp. 

10.1. Generella fall 

10.1.1. Om att bifoga den ursprungliga elektroniska handlingen 

För fall en verksamhet organiserar och sammansätter två eller flera elektroniska handlingar som inte 
uppfyller kraven i denna författning. Huvudregeln är att alla elektroniska handlingar ska uppfylla alla 
tillämpliga tekniska krav i denna författning. Det finns emellertid verksamheter som avser att även 
bevara elektroniska handlingar i ursprungliga format efter att dessa har framställts till mer lämpligare 
format. Om detta är lämpligt eller inte är en fråga som hamnar utanför denna författning bland övriga 
frågor om arkivvård och strategi för bevarande. Detta fall är inte heller ett svårt fall eftersom en 
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beständig eller arkivbeständig elektronisk handling ska ha framställts, om inte de elektroniska hand-
lingarna i ursprungliga format även ska användas och hanteras över tid. 

10.1.2. Arkivformat 

Uppmärksamma att termen arkivformat används i tekniska sammanhang för att hänvisa till format 
som innesluter andra format till ett dataflöde. Till exempel, Tar och Zip. 

– 7Zip 

– Ace [Ace Compressed Archive] 

– AXF 

– Gzip 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-6] PA-AF 

– RAR [Roshal Archive] 

– TAR 

– UCF [Universal Container Format] 

– Zip 

10.1.3. Behållare 

– IFF 

– RIFF 

10.1.4. Datorspråk 

– JAR (eng. Java ARchive) 

– JEFF 

– XML Pipeline 

10.1.5. Exekverbara och objekt- filer 

– Exekverbar komprimering (eng. executable compression) 

– ELF 

– PE 

10.1.6. Filsystem 

– APFS (eng. Apple File System) 

– FAT (eng. File Allocation Table) 

– FTAM 

– IPFS (eng. InterPlanetary File System) 

– ISO 9660 (CD-ROM volume and file structure) 
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– ISO/IEC 13346 (Volume and file structure of write-once and rewritable media using non-sequential 
recording) 

– ISO/IEC 13490 (Volume and file structure of read-only and write-once compact disk media) 

– LTFS 

– NTFS (eng. New Technology File System) 

– SIDF 

– UDF 

10.1.7. Format- och stilmallar 

– CSS 

– DSSSL 

– XSL 

10.1.8. Förteckning, index, och listor 

– CS ERMS 

– Cue-sheet 

10.1.9. Kontorsdokument 

 The Significant Properties of Spreadsheets (OPF AIG Final Report)369 

I sammanhanget av denna författning kan Kontorsdokument och andra elektroniska handlingar som 
är framställda med produktivitetsprogram vara beständiga eller till och med arkivbeständiga i hela 
eller vissa avseenden, eftersom de utgörs av ett eller flera format vilka kan uppfylla de tekniska 
kraven i denna författning. Samtidigt är vissa förutsättningar sämre särskilt för arkivbeständighet. Till 
exempel, det finns svårigheter med att återge funktionaliteter konsekvent, och att återge samman-
ställningar visuellt konsekvent. En enkel tumregel är ju fler funktionaliteter som används i ett produk-
tionsprogram desto större risk för att återgivningen inte kommer att bli konsekvent. Kontorsdokument 
bör i sådana fall ses som ett mellanled som utformar en elektronisk handling vars färdigställande 
markeras av ett eller flera format som är lämpliga för arkivbeständigheten. Till exempel, att handling-
en framställs som PDF/A-1a. 

– Microsoft Office 

– ODA 

– ODD 

– OOXML 

– PDF 

– PDF/A 

                                                
369  https://zenodo.org/record/5468116 (20210916) 

https://zenodo.org/record/5468116
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– RTF 

– WWF 

– XFDF 

10.1.10. Länkar, grafer, nätverk, och sökvägar 

 RDF [datamodell för länkad data] 

– ICDD 

– JGF 

– JSON-LD 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-18] Media linking application format 

– Turtle 

– UNC (eng. Universal Naming Convention, även eng. Uniform Naming Convention) 

– XPointer 

10.1.11. Mobila enheter 

– WML (eng. Wireless Markup Language) 

10.1.12. Multimedia 

 ITU-T Recommendation T.171 (10/96) Protocols for interactive audiovisual services: Coded representation of multimedia and hyper-
media objects 

– ASF 

– EBML 

– JPEG Systems [ISO/IEC TR 19566-1, -2] 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-11, -21] MPEG-J 

– MPEG-7 

– MPEG-21 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-2] Filformat för musikbibliotek 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-3] Filformat för bildbibliotek 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-5] Flödesfilformat 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-12] Filformat för interaktiv musik 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-15] Multimedia preservation application format 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-19] CMAF 

– MPEG-B [ISO/IEC 23001-13] Media orchestration 

– MPEG-B [ISO/IEC 23001-14] Partial file format 

– MPEG-B [ISO/IEC 23001-15] Carriage of web resources in ISOBMFF 
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– MPEG-C [ISO/IEC 23002-3] Representation of auxiliary video and supplemental information 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-11] MPEG media transport composition information 

– MPEG-M 

– OGG 

– SWF 

10.1.13. Paketering och överföring 

– AIP 

– BagIt 

– CDM 

– CSIP 

– DIP 

– EXI 

– FGS [Paketstruktur] 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-7] Open access application format 

– SIP 

10.1.14. Presentation 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-17] 

– SMIL 

– TTML2 

10.1.15. Tillgänglighet 

– PDF/UA 

10.1.16. Webbplatser 

 HyTime 

 ISO/IEC/IEEE 23026 (Websites for systems, software, and services information) 

 WS-Policy (eng. Web Services Policy) 

 WS-RF (eng. Web Services Resource Framework) 

– HTML 

– HTML++ 

– IRI 

– JsonML 

– MHTML 

– RDFa 
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– URI 

– URL 

– Web Linking 

10.2. Arkivering 

– MAFF (eng. Mozilla Archive File Format) 

– SIRF 

– WARC 

10.3. Biologi 

10.3.1. Biometri 

– BDIF 

– CBEFF 

– ISO/IEC 29120 (Machine readable test data for biometric testing and reporting) 

– XCBF (eng. XML Common Biometric Format) 

10.3.2. Genomik 

– ACE [Consed] 

– ISO 20428 (Genomic sequences in electronic health records) 

– MPEG-G 

10.4. Förtryck och tryckteknik 

10.4.1. Anpassat sidinnehåll 

– PDF/VCR 

– PDF/VT 

– PPML/VDX 

10.4.2. Metadata 

– ISO 21812 (Print product metadata for PDF) 

10.4.3. Produktpaketering- och märkning 

– ISO 19593 (Processing steps for packaging and labels in PDF) 

10.4.4. Sidbeskrivningsspråk och typsättning 

– PS 

– LaTeX 

– TeX 

– XSL-FO 



 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1105 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

10.4.5. Sidinnehåll, -formgivning 

– AFP 

– PDF 

– SPDL 

10.4.6. Utskrift 

– IDML 

– INDD 

– INDT 

10.5. Geografi 

– ISO 19110 (Methodology for feature cataloguing geographic features) 

– ISO 19117 (Geographic Portrayal) 

10.6. Hälsa och sjukvård 

– ClaML 

– DICOM 

– ISO 21549 (Patient healthcard data) 

10.7. Inbyggda system, mobila enheter 

– MPEG-4 (LASeR, SAF, ISO/IEC 14496-20) 

10.8. Infrastruktur och transport 

– ISO 14813 (Reference model architectures for the Intelligent transport systems sector) 

– ISO 19321 (Dictionary of in-vehicle information data structures) 

10.9. Kemi 

– DTF 

10.10. Publicering 

– DocBook 

– EPUB 

– ISO 12083 (Electronic manuscript preparation and markup) 

10.11. Tekniska ritningar 

– DWG 

– DXF 

– PDF/E 

– STEP File 

– STEP XML 

10.12. Utbildning 

– E-portfolio 
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– E-textbook 

– ISO/IEC 12785 (LET content packaging) 

– SCORM 

11. RÖRLIG BILD OCH VIDEO 

 ISO ICS (35.040.40) Coding of audio, video, multimedia and hypermedia information370 

11.1. Generella fall 

 https://mediaarea.net/en/MediaInfo 

11.1.1. Animation 

Det finns ett antal format för att representera och lagra animationer med eller utan ljud. Tekniska 
metoder för animation kan förenklat skiljas mellan antingen sekventiella bilder eller instruktioner och 
funktioner för att ”rita”. Med sekventiella bilder avses en serie bilder, vanligtvis i bitkarta men kan 
även vara vektor, vilka spelas upp efter varandra och därmed återger effekten av rörelse. Med andra 
ord, metoden liknar traditionell animeringsteknik med ett antal bildrutor som spelas upp per sekund. 
Exempel på format som lagrar animationer som sekventiella bilder i bitkarta är APNG, GIF, MNG. 
Dessa format stödjer inte ljud, varför sådana fall för närvarande kräver ett mer avancerat Filformat. 

Den andra tekniska metoden med instruktioner och funktioner avser förutbestämda regler eller 
beräkningar i realtid som flyttar bilder efter en bana eller ändrar bilder från en form till en annan. Till 
exempel, genom interpolation. Bilderna kan vara i bitmap eller vektor. I sammanhang av spelgrafik 
är det vanligt att använda termen ”sprites” för bilder i bitmap. Denna tekniska metod implementeras 
vanligtvis i en teknisk miljö och kan kräva en kombination av format. Det enklaste exemplet är med 
hjälp av moderna webbläsare och antingen ett imperativt datorspråk som Javascript eller ett deklara-
tiv datorspråk som CSS. Filformatet för sådana animationer blir därför ”HTML”. Ljud kan tillföras med 
hjälp av Javascript. 

HTML++ är avsedd att uppfylla eventuella behov och krav på animation med eller utan ljud som 
tidigare motsvarades med hjälp av särskilda ”insticksprogram” (eng. plug-in) som FLV i formatet 
SWF. 

– APNG 

– AVIF 

– BPG 

– GIF 

– MNG 

                                                
370  https://www.iso.org/ics/35.040.40/x/ (20210308) 

https://mediaarea.net/en/MediaInfo
https://www.iso.org/ics/35.040.40/x/
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11.1.2. Autenticitet, tillitsmodeller, och äkthet 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-21] Visual identity management application format 

– MPEG-B [ISO/IEC 23001-7] Common encryption in ISO base media file format files 

– MPEG-B [ISO/IEC 23001-9] Common encryption of MPEG-2 transport streams 

11.1.3. Filformat 

Filformat i sammanhanget av video brukar benämnas behållare (eng. container). Ett filformat påverk-
ar inte kvaliteten på ljud och video som ska lagras eller som lagras, vilka påverkas av ljud- respektive 
videokodningen. Däremot kan filformatet begränsa vilka ljud- och videformat som får lagras i det, 
och därmed kodas till filformatet. Det är möjligt att kopiera ljud- och videoformat i ett filformat till ett 
annat filformat utan att påverka kvaliteten. Av betydelse är att använda ett program som kan kopiera 
ljud- och videoformaten från det ena filformatet till det andra, och inte gör en omkodning. 

EXEMPEL. Med programmer FFMpeg,371 kopiera ljudkodningen och videokodningen i MP4 till MKV (Matroska): 
ffmpeg -i indata.mp4 -c:v copy -c:a copy utdata.mkv 

 
– 3GP 

– DPX 

– ISO BMFF 

– ITU-T T.621 (File format for interactive mobile comic and animation) 

– Matroska 

– MPEG-1 [ISO/IEC 11172-1] PS (Program Stream) 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-1, ITU-T H.222.0] PS (Program Stream) 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-2, ITU-T H.262] H.262 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-1] MP4 file format (version 1) 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-14] MP4 file format (version 2) 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-15] NAL 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-8] Portable video application format 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-10] Surveillance application format 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-11] Stereoscopic video application format 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-22] MIAF 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-12] HEIF 

– MXF 

– OGG 

                                                
371  https://ffmpeg.org/ (20210425) 

https://ffmpeg.org/


 
 Författningskommentarer 
Författare Avdelning Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-30   1.0 1108 (1135) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat torsdag den 30 september 2021.   

 

– QTFF 

– RM (eng. RealMedia) 

– WebM 

11.1.4. Färghantering 

– ACES 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-14] Conversion and coding practices for HDR/WCG Y'CbCr 4:2:0 video 
with PQ transfer characteristics 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-14] Signaling, backward compatibility and display adaptation for HDR/
WCG video 

11.1.5. Gränssnitt och interoperabilitet 

– ISO/IEC 16500 (Generic digital audio-visual systems) 

11.1.6. Metadata 

– MPEG-CICP 

11.1.6.1. Teknisk metadata 

Teknisk metadata lagras i filformatet. De flesta filformat har plats för teknisk metadata som är av 
betydelse för de format som ska lagras i filformatet. Tekniska metadata skrivs av programmet som 
implementerar filformatet utifrån inställningar som väljs av en användare. I de flesta fall bör både 
filformatet och programmet uppfylla kraven för att implementera teknisk metadata vid framställning 
av elektroniska handlingar. Till exempel: 

‒ Bildrutor per sekund: 24, 25, 48, 60. 

‒ Bildåtergivning: progressiv (eng. progressive) eller sammanflätande (eng. interlaced). 

‒ Bitdjup: 8-bit, 10-bit, 12-bit. 

‒ Bithastighet: antingen i VBR eller i CBR eller ABR 1,5 Mb/s, 3Mb/s. 

‒ DAR: 4:3, 16:9, 9:16. 

‒ Filformat: AVI, Matroska, MXF. 

‒ Färgmodell: YUV, YIQ,  YCbCr. 

‒ Kodek: AV1, FFV1, H.264/MPEG-4 AVC. 

‒ Kromatisk subsampling: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0. 

‒ PAR: 59:54 eller 1.093 för SAR 5:4. 

‒ StAR: 704×576 (PAL), 704×480 (NTSC), 1440×1080 (Full HD). 

‒ Uppspelningstid, till exempel 01:45:53, 00:00:19, 00:03:21. 

I vissa fall kan en användare behöva uttryckligen ange teknisk metadata. Till exempel: 
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‒ Antal omkodningar eller transkoderingar för en video. 

11.1.7. Tillgänglighet 

– ISO/IEC 20071 (User interface component accessibility) 

11.1.8. Videofångst 

En videofångst innebär alltid en viss informationsförlust, eftersom övergången från analoga signaler 
till digitala signaler innebär att kontinuerliga värden måste representeras med diskreta värden. Det 
vill säga, avgränsade och precisa värden; binära tillstånd. Hur naturtroget (eng. fidelity) den binära 
representationen fångar den analoga signalen beror på val av inställningar. Till exempel, bitdjup, 
även benämnd färgdjup, färgrymd, och kroma subsampling. 

Den binära representationen kan sedan lagras med förlustfri eller förlustgivande komprimering. 
Utgångspunkten för att uppfylla eller kunna uppfylla arkivrättsliga krav är att framställa elektroniska 
handlingar med förlustfri komprimering i videoformatet FFV1. 

Andra möjliga alternativ är AV1 och Motion Jpeg 2000, vilka ska ha stöd för förlustfri komprimering. Det ska dessutom 

finnas implementeringar av MPEG-4, åtminstone H.264, som implementerar förlustfri komprimering. Dessa alternativ 

förutsätter att en verksamhet har kunskap om vilka program och deras inställningar som implementerar en förlustfri 

komprimering. 

Under förutsättning att videokodningar framställer videoformat med förlustfri komprimering lagras 
dessa i "ursprungligt skick", efter den ursprungliga informationsförlusten vid videofångsten. En för-
lustgivande komprimering skulle medföra ytterligare informationsförluster i videoformatet. Till exem-
pel, AV1, Motion Jpeg 2000, MPEG-2 [H.262], MPEG-4 [H.264], MPEG-H [H.265], MPEG-I [H.266]. 
Ett sådant val bör överväga vad som sägs om Allmänna tekniska krav för Förlustgivande komprime-
ring. 

11.1.8.1. Om att framställa elektroniska handlingar med form och funktion av video som har förutsättningar 
för att kunna uppfylla arkivrättsliga krav 

Huvudregeln är att offentliga verksamheter framställer elektroniska handlingar som blir eller kan bli 
allmänna handlingar och ska bevaras för all framtid och, eller överlämnas till arkivmyndighet, eller 
annan med motsvarande ansvar, i enlighet med deras föreskrivna arkivrättsliga krav. Fråga om tekni-
ska krav på elektroniska handlingar i form och funktion av video så att dessa har förutsättningar för 
att kunna uppfylla arkivrättsliga krav. Svar på frågan måste skilja mellan den elektroniska handling-
ens Filformat, Videokodning och, eller -komprimering, och Ljudkodning och, eller -komprimering. 

Rekommenderat filformat är Matroska, men andra filformat kan användas under förutsättning: 

‒ Att verksamheten har program för och kunskap om att kopiera ljud- och videoformaten från ett 
filformat till ett annat utan att förändra det ursprungliga ljud- och videoformaten. Det vill säga, att 
vid konverteringen av filformatet inte samtidigt omkoda ljud- och videoformaten med en förlust-
givande komprimering. 
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‒ Att verksamheten förstår att varje konvertering därefter för att uppfylla arkivrättsliga krav innebär 
en kostnad i tid, dels tiden som krävs för att bearbeta mängder av data, dels tiden som krävs för 
att tekniskt kontrollera att bearbetningen av mängderna av data inte infört nya fel. 

Rekommenderade ljud- och videokodningar är sådana som inte har förlustgivande komprimeringar. 

‒ För ljudkodning rekommenderas i första hand PCM som inte komprimerar ljud, eller FLAC som 
har stöd för förlustfri komprimering. Alternativ som AAC kan vara möjliga om förlustfria komprimer-
ingar implementeras vid framställning, och hänsyn tas till vad som sagts i föregående strecksatser 
om filformat. 

‒ För videokodning rekommenderas i första hand FFV1, men alternativ som AV1 och Motion Jpeg 
2000 kan vara möjliga om deras förlustfria komprimeringar implementeras vid framställning, och 
hänsyn tas till vad som sagts i föregående strecksatser om filformat. 

‒ Problemen med alternativa kodningar är dels att veta om ett program faktiskt implementerar de 
förlustfria komprimeringarna i specifikationerna, dels att för format som AAC och Motion Jpeg 
2000 kan frågor om patent fortfarande förhindra en långsiktig användning och hantering. 

Av betydelse för att välja andra ljud- och videokodningar är 

‒ att den ursprungliga framställaren har program för och kunskap om att framställa dem med för-
lustfri komprimering, och 

‒ att verksamheten har program för och kunskap om att framställa [kopiera eller konvertera] dem 
till sådana ljud- och videoformat som arkivmyndigheten, eller annan med motsvarande ansvar, 
har föreskrivit som arkivrättsliga krav. 

För de fall ljud- och, eller videformaten ändå har fått en förlustgivande komprimering blir det av väs-
entlig betydelse att verksamheten har program för och kunskap om att endast kopiera dem från ett 
filformat till ett annat. Om det sker en omkodning med en förlustgivande komprimering kommer den 
redan komprimerade handlingen att förlora ytterligare information och riskera uppvisa fel vid återgiv-
ning. Det ska vara möjligt att omkoda ljud- och videformaten med en förlustfri komprimering utan 
informationsförlust eller en försämring av kvaliteten, men det skulle inte heller förbättra kvaliteten, 
och kan eventuellt endast resultera i att handlingen blir större i storlek. 

En viktig förutsättning för att kunna uppfylla arkivrättsliga krav är att arkivmyndigheten, eller annan 
med motsvarande ansvar, har möjlighet att kontrollera att ljud- och videoformaten har kodats felfritt. 
En referensimplementering kan förutsättas implementera ett format i enlighet med specifikationen, 
men fel kan fortfarande uppstå vid själva kodningen, varför författningen även kräver en kontroll av 
den framställda elektroniska handlingens form och funktion. Att alltid utföra en teknisk kontroll kan 
därför vara en lämplig strategi. 

För Matroska tillsammans med FFV1 och LPCM finns ett program för materiell, formell, och policy- 
kontroll. Denna tekniska kontroll är en föreskriven metod. Det innebär att användning av metoden 
medför en presumtion om att tekniska krav är uppfyllda om den tekniska kontrollen inte meddelar 
några fel, förutsatt att även formen och funktionen av den elektroniska handlingen är framställd som 
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avsett. Om en verksamhet använder ljud- och videokodningar som inte har föreskrivna metoder för 
teknisk kontroll faller det på verksamheten att dels ta fram metoder för teknisk kontroll, dels doku-
mentera dem och deras resultat vid tillämpning, dels förklara varför metoderna är tillräckliga för att 
kunna förutsättas ha uppfyllt de tekniska kraven, dels för att formen och funktionen av den elektroni-
ska handlingen är framställd som avsett. 

11.1.9. Videokodning och, eller -komprimering 

En videokodning kan innefatta en komprimering, varför videokodning även brukar benämnas video-
komprimering. En komprimering kan vara antingen förlustfri eller förlustgivande. En kodek (eng. cod-
ec) är programmet som dels kodar och, eller komprimerar till, dels avkodar och, eller dekomprimerar 
ett videoformat. 

– AV1 

– Dirac 

– DV 

– DVCPRO 

– FFV1 

– H.263 

– HuffYUV 

– ITU-T H.261 (Video codec) 

– Motion Jpeg 2000 

– MPEG-1 [ISO/IEC 11172-2] Video 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-2, ITU-T H.262] Video 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-2] Visual 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-10, ITU-T H.264] AVC 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-29] WVC 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-33] IVC 

– MPEG-C [ISO/IEC 23002-1] Integer-output 8x8 IDCT 

– MPEG-C [ISO/IEC 23002-1] Fixed-point 8x8 IDCT 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-2, ITU-T H.265] HEVC 

– MPEG-I [ISO/IEC 23090-3, ITU-T H.266] VVC 

– MPEG IMX 

– ProRes 

– Theora 

– VC-1 

– VC-2 
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– VP8 

– VP9 

– WMV 

11.2. Biometri 

– ISO/IEC 30137 (Biometrics in video surveillance systems) 

11.3. Film 

– D-Cinema 

11.4. TV och sändning 

– ITU-T Recommendation H.120 (03/93) Codecs for videoconferencing using primary digital group 
transmission 

– MHEG 

– MPEG-1 [ISO/IEC 11172-1] TS (Transport Stream) 

– MPEG-2 [ISO/IEC 13818-1, ITU-T H.222.0] TS (Transport Stream) 

– MPEG-A [ISO/IEC 23000-9] DMB 

– MPEG-H [ISO/IEC 23008-1] MMT 

– ITU-R  BT.601-7 (03/2011) Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and 
wide-screen 16:9 aspect ratios 

– ITU-R BT.709-6 (06/2015) Parameter values for the HDTV standards for production and international 
programme exchange 

– ITU-R BT.2020-2 (10/2015) Parameter values for ultra-high definition television systems for producti-
on and international programme exchange 

– ITU-R BT.2100-2 (07/2018) Image parameter values for high dynamic range television for use in 
production and international programme exchange 

– WTVML 

12. SYMBOLER OCH IKONER 

 ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs 

 ISO 81714 Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products 

Med symboler och ikoner avses grafiska eller visuella mönster som representerar begrepp eller idé-
er. Till exempel, piktogram och ideogram. I det här sammanhanget utesluts specifikt skriftspråk. Till 
exempel, fonogram och logogram. För skriftspråk se Text och tecken. 

Ikoner representeras genom formen och funktionen Bild. Utformningen och syftet med en ikon bör 
lämpligen ses som innehållet i den elektroniska handlingen, varför de inte kan regleras i denna för-
fattning om tekniska krav. 
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– ISO/IEC 20007 (Definitions and relationship between symbols, icons, animated icons, pictograms, 
characters and glyphs) 

12.1. Allmänna platser 

– ISO 7001 (Public information symbols) 

12.2. Biometri 

– ISO/IEC 24779 (Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems) 

12.3. Informationsteknik 

– ISO 80416 (Basic principles for graphical symbols for use on equipment) 

– ISO/IEC 11411 (Representation for human communication of state transition of software) 

– ISO/IEC 11581 (Icon symbols and functions) 

– ISO/IEC 18035 (Icon symbols and functions for controlling multimedia software applications) 

– ISO/IEC 24738 (Icon symbols and functions for multimedia link attributes) 

– ISO/IEC 24755 (Screen icons and symbols for personal mobile communication devices) 

12.4. Kemikalier 

12.4.1. UNECE 

12.4.1.1. GHS 

De förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, förkortat på engelska som UNECE 
(eng. United Nations Economic Commission for Europe) förvaltar det globalt harmoniserade system-
et av klassificeringen och märkningen av kemikalier, förkortat på engelska som GHS (eng. Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) som har tagits fram inom de fören-
ta nationerna.372 I dokumentet finns bland annat piktogram för hantering av farligt gods.373 För viss 
transport av farligt material (eng. dangerous goods, hazardous materials) finns även UN Recommen-
dations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations (revision 21, 2019), se volym 1 
(a. 5.2) Marking and labelling.374 

12.5. Kontor 

– ISO/IEC 13251 (Collection of graphical symbols for office equipment) 

12.6. Manuskript 

– ISO 5776 (Symbols for text proof correction) 

13. TEXT OCH TECKEN 

 TEI (eng. Text Encoding Initiative)375 

                                                
372  https://unece.org/ghs-rev8-2019 (20210217) 
373  https://unece.org/transportdangerous-goods/ghs-pictograms (20210217) 
374  https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC10-1r21e_Vol1_WEB.pdf (20210301) 
375  https://tei-c.org/ (20210819) 

https://unece.org/ghs-rev8-2019
https://unece.org/transportdangerous-goods/ghs-pictograms
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC10-1r21e_Vol1_WEB.pdf
https://tei-c.org/
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 ISO ICS 35.040.10 Coding of character sets376 

 Svensk språkpolitik377 

13.1. Generella fall 

 ISO/IEC 14651 Information technology — International string ordering and comparison — Method for comparing character strings 
and description of the common template tailorable ordering 

13.1.1. Filformat (textfil) 

13.1.1.1. Ny rad i textformat 

De tre vanligt förekommande teckenkontrollerna för att markera ny rad har under en tid korrespon-
derat mot de tre dominerande operativsystemen; \n eller 0x0A för Unix och liknande operativsystem, 
\r eller 0x0D för äldre Mac OS, och \r\n eller 0x0A0 för Windows. När Apple började framställa deras 
operativsystem att vara förenligt med POSIX ändrades grundinställningen för ny rad från \r till \n.  

Med anledning att Posix är avsedd att standardisera interoperabilitet mellan operativsystem, och två 
av de större förekommande operativsystemen följer den specifikationen, och att ingen specifikation 
har påträffats för konventionen inom Windows bör därför en verksamhet som huvudregel följa Posix. 
Det kan emellertid förekomma särskilda tillämpningsområden där andra format specificeras. Till ex-
empel, HTTP/1.1 överföringsfält (eng. header fields) använder \r\n för avgränsning, men tillåter \n 
(IETF RFC 7230). 

– POSIX [Avsnitten (3.403) Text File, (3.206) Line, (3.243) Newline Character (<newline>)] 

13.1.2. Glyfer 

– ISO/IEC 10036 (Registered glyph identifiers) 

– ISO/IEC 10367 (Coded graphic character sets) 

– ISO/IEC 15285 (An operational model for characters and glyphs) 

13.1.3. Kontrolltecken 

 ISO/IEC 2375 Information technology — Procedure for registration of escape sequences and coded character sets378 

– C0, C1, control functions 

                                                
376  https://www.iso.org/ics/35.040.10/x/ (20210309) 
377  Isof (inget datum för publicering, datum för uppdatering 2019-01-23) Språkpolitik. 
 https://www.isof.se/sprak/sprakpolitik.html 

 Rapporter från språkrådet 2 (2010-06-24) En språkpolitik för Internet. 
 https://www.isof.se/lar-dig-mer/publikationer/publikationer/2010-01-01-en-sprakpolitik-for-internet (20210819) 
378  Specificerar den procedur som ska följas för att förbereda och förvalta ett register med innebörden av specifika 

kontrolltecknen. Registret associerar kontrolltecken med en specifik uppsättning av teckenkodning (eng. coded 
character sets). Syftet med registret är att informera intresserade parter om redan utvecklade uppsättningar 
av teckenkodningar och till dessa fördelade kontrolltecken. Publikationen av registret bör främja kompatibilitet 
i internationellt informationsutbyte och undvika dubbla ansträngningar i utvecklandet av applikationsorientera-
de uppsättningar av teckenkodningar. Registreringen ger en standardiserad identifierare för en uppsättning av 
teckenkodning, men är inte en procedur för att standardisera en uppsättning av teckenkodning. 

https://www.iso.org/ics/35.040.10/x/
https://www.isof.se/sprak/sprakpolitik.html
https://www.isof.se/lar-dig-mer/publikationer/publikationer/2010-01-01-en-sprakpolitik-for-internet
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– VT 

13.1.4. OCR 

– ISO 2033 (Coding of machine readable characters) 

13.1.5. Teckenkodning 

 ISO 9 Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages 

 ISO 843 Information and documentation — Conversion of Greek characters into Latin characters 

 ISO 233 Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters 

 ISO 233-2 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 2: Arabic language — 
Simplified transliteration 

 ISO 233-3 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — 
Simplified transliteration 

 ISO 259-2 Information and documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters — Part 2: Simplified transliter-
ation 

 ISO 3602 Documentation — Romanization of Japanese (kana script) 

 ISO 7098 Information and documentation — Romanization of Chinese 

 ISO 9984 Information and documentation — Transliteration of Georgian characters into Latin characters 

 ISO 9985 Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin characters 

 ISO 11940 Information and documentation — Transliteration of Thai 

 ISO 11940-2 Information and documentation — Transliteration of Thai characters into Latin characters — Part 2: Simplified transcrip-
tion of Thai language 

 ISO 15919 Information and documentation — Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters 

 ISO 20674-1 Information and documentation — Transliteration of scripts in use in Thailand — Part 1: Transliteration of Akson-Thai-
Noi 

– ASCII 

– ISO 646 (Structure and rules for implementation of 7-bit code) 

– ISO 2022 (Character code structure and extension techniques) 

– ISO 4873 (Structure and rules for implementation of 8-bit code) 

– ISO 6936 (Conversion between the two coded character sets) 

– ISO 6937 (Latin alphabet) 

– ISO 8859 

– ISO/IEC 8859 (8-bit single-byte coded graphic character sets) 

– ISO Biblio 

– NSCII 7-bit 

– UCS [UTF-8, -16, -32] 

– Unicode [UTF-8, -16, -32] 

– Windows 1252 
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13.1.6. Teckensnitt 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-28] CFR 

– FIIF 

– MPEG-4 [ISO/IEC 14496-22] OFF 

– OpenType Font 

– TrueType Font 

– WOFF 

14. UNDERSKRIFTER, STÄMPLAR OCH FÖRSEGLINGAR 

14.1. Generella fall 

 ISO/IEC 11770-1 Information technology — Security techniques — Key management — Part 1: Framework 

 ISO/IEC 11770-2 IT Security techniques — Key management — Part 2: Mechanisms using symmetric techniques 

 ISO/IEC 11770-3 Information technology — Security techniques — Key management — Part 3: Mechanisms using asymmetric 
techniques 

 ISO/IEC 11770-4 Information technology — Security techniques — Key management — Part 4: Mechanisms based on weak secrets 

 ISO/IEC 11770-5 Information security — Key management — Part 5: Group key management 

 ISO/IEC 11770-6 Information technology — Security techniques — Key management — Part 6: Key derivation 

 OID 

 QKD 

14.1.1. Certifikat 

– JWK 

– PKIX X.509 v3 

– X.509 

14.1.2. Digitala signaturer 

 ETSI 119 400 (Guidance on the use of standards for trust service providers supporting digital signatures and related services) 

– DSA (eng. Digital Signature Algorithm) 

– ISO/IEC 9796 (Digital signature scheme giving message recovery) 

– ISO/IEC 14888 (Digital signatures with appendix) 

– ISO/IEC 18370 (Blind digital signatures) 

– ISO/IEC 20008 (Anonymous digital signatures) 

– ISO/IEC 29150 (Signcryption) 

– JWS 

– OpenPGP 

– XML Signature 
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14.1.2.1. InterPares 

InterPares har i vissa projekt rekommenderat (s. 22)379 att 

… organize a digital archive in the way to check the validity of the digital signatures at the ingest 

phase (either by technical re-validation of signatures, or by obtaining assurances from the 

relevant authority), add the validity information to the records’ metadata, and preserve the 

records without addressing the digital signature’s validity further. Thus, the issue of trust is 

shifted from the (digitally signed) record to the archive preserving digital records and the 

associated (validity) metadata. This follows the more traditional model of archival preservation, 

… 

Enligt InterPares TrustProject (s. 22) kan förutsättas en tillförlitlig dokumentation i metadata om arki-
veringen både överensstämmer med referensmodellen för OAIS och är certifierad enligt ISO 16363. 

… By entering a record with a digital signature in a digital archive, the validity of the digital 

signature might be verified and that information might be recorded in the metadata. After 

verification the record is stored in an archival information package (AIP) with the associated 

metadata. In this way, if the validity information indeed was recorded as metadata, the expiration 

of the certificate is no longer so important because the information about its validity at the time 

of ingest was stored. However, to have confidence in the OAIS-compliant digital archive it 

should be established in accordance with the ISO 16363:2012 Audit and certification of 

trustworthy digital repositories (TDR) …, which prescribes how numerous steps taken during 

long-term preservation should be carried out in the way not to endanger the credibility of digital 

records stored in the archive. In other words, only when a digital archive is made OAIS and TDR 

compliant, it can be trusted enough to transfer the information about the validity of a digital 

signature or seal from the record itself to the digital archive. 

Rapporten från InterPares föreslår emellertid en ny modell baserad på Blockkedja för att bevara 
Digitala signaturer. Av rapporten framgår att modellen kan behöva anpassas eller utvecklas vidare, 
men det bakomliggande ramverket är tillräckligt tydligt för att överväga modellen som ett alternativ 
för bevarande av digitala signaturer. För att Riksarkivet ska kunna förespråka modellen krävs emell-
ertid en teknisk specifikation att hänvisa till, vilket för närvarande saknas. 

14.1.3. Gränssnitt och interoperabilitet 

– PKCS #11 (eng. Cryptographic Token Interface) 

14.1.4. Kontrollsumma algoritmer 

– Adler-32 

– CRC 

– Fletcher 

                                                
379  InterPares Trust Project (Report, 2018-03-08) Model for Preservation of Trustworthiness of the Digitally Sign-

ed, Timestamped and/or Sealed Digital Records (TRUSTER Preservation Model) (EU31). 
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– MD5 

14.1.5. Kryptografiska algoritmer 

 ISO/IEC 15946-1 Information technology — Security techniques — Cryptographic techniques based on elliptic curves — Part 1: 
General 

 ISO/IEC 15946-5 Information technology — Security techniques — Cryptographic techniques based on elliptic curves — Part 5: Elliptic 
curve generation 

14.1.5.1. Asymmetrisk kryptering 

I Policy för Fristående underskriftstjänst har Digg specificerat RSA. Deployment Profile for the Swe-
dish eID Framework tillåter även ECDSA. 

– ECC (eng. Elliptic-Curve Cryptography) 

– ISO/IEC 18033 (Encryption algorithms) 

– PKCS#1 

14.1.5.2. Flödeskryptering 

– Decim 

– Rabbit 

– RC4 (eng. Rivest Cipher 4) 

– TSC4 

14.1.5.3. Hashfunktioner 

I Policy för Fristående underskriftstjänst har Digg specificerat hashfunktion SHA-2 256 som grund-
läggande algoritm. Deployment Profile for the Swedish eID Framework tillåter även SHA-2 384 och 
512. 

– ISO/IEC 10118 (Hash-functions) 

– RIPEMD (eng. RACE (eng. Research and development in Advanced Communications technologies 
in Europe) Integrity Primitives Evaluation Message Digest) 

– SHA-0 

– SHA-1 

– SHA-2 

– SHA-3 

– Whirlpool [ISO/IEC 10118 (Hash-functions) -3] 

14.1.5.4. Symmetrisk kryptering 

– 3DES eller TDES (eng. Triple DES) 

– AES (eng. Advanced Encryption Standard) 

– Blowfish 
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– IDEA (eng. International Data Encryption Algorithm) 

– RC6 (eng. Rivest Cipher 6) 

– Twofish 

14.1.6. Källkod 

– ISO/IEC 17960 (Code signing for source code) 

14.1.7. Meddelande 

– DKIM (eng. DomainKeys Identified Mail) 

– ISO/IEC 9797 (Message Authentication Codes) 

– S/MIME 

14.1.8. Organisering och sammanställning 

– CMS 

– CRT 

– JWE 

– JWT 

– PEM 

– PKCS#7 

– XKMS 

14.1.9. Tidsstämplar 

– ISO/IEC 18014 (Time-stamping services) 

– TSP 

14.1.10. Validering 

– SVT 

14.2. Administration, handel, och industri 

Bland Iso-standarder för utbyte av elektronisk data för administration, handel, och transport, förkortat 
på engelska som Edifact (eng. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Tran-
sport), återfinns standarder för processer, data element och dokument i administration, handel, och 
industri.380 Del 1-3 av ISO 14533 är en ISO för CAdES, ISO för XAdES, respektive ISO för PAdES. 

– EDIFACT 

– ISO 14533 (PoEAttributes) 

                                                
380  https://www.iso.org/ics/35.240.63/x/ (20210206) 

https://www.iso.org/ics/35.240.63/x/
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14.3. Arkivering 

 ArchiSig381 

14.4. Automatisk dataidentifikation och -fångst 

– ISO/IEC 20248 (Digital signature meta structure) 

14.5. Betrodda tjänster från betrodda tjänstetillhandahållare 

Om en verksamhet framställer elektroniska underskrifter och stämplar som faller inom tillämpnings-
området för Förordning (EU) 910/2014 gäller den reglerade definitionen och anknytande rättsliga 
krav. Detta innefattar val av format vid framställning. Ett sådant speciellt fall är när en verksamhet 
använder en elektronisk underskrift eller stämpel 

1. i ett system för elektronisk identifiering som har anmälts av en medlemsstat för att få åtkomst till 
åtminstone Offentliga nättjänster, eller 

2. genom betrodda tjänster från en tillhandahållare av betrodda tjänster som är etablerade inom 
unionen, men vars tjänster inte uteslutande används inom slutna system till följd av nationell rätt 
eller avtal mellan en avgränsad uppsättning deltagare, och 

3. i enlighet med eventuella formkrav som regleras i nationell rätt eller unionsrätt. 

 
– AdES 

– ASiC 

– CAdES 

– PAdES 

– XAdES 

14.6. Finans 

 ISO 11568-1 Banking — Key management (retail) — Part 1: Principles 

 ISO 11568-2 Financial services — Key management (retail) — Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle 

 ISO 11568-4 Banking — Key management (retail) — Part 4: Asymmetric cryptosystems — Key management and life cycle 

 ISO 13491-1 Financial services — Secure cryptographic devices (retail) — Part 1: Concepts, requirements and evaluation methods 

 ISO 13491-2 Financial services — Secure cryptographic devices (retail) — Part 2: Security compliance checklists for devices used in 
financial transactions 

 ISO 19092 (Biometrics for financial services) 

 ISO 21378 Audit data collection 

– ISO 16609 (Requirements for Financial service message authentication using symmetric techniqu-
es) 

– ISO 21188 (Financial services PKI practices and policy framework) 

– ISO 14742 (Financial service recommendations on cryptographic algorithms and their use) 

                                                
381  https://www.sit.fraunhofer.de/en/offers/projekte/archisoft/ (20210419) 

https://www.sit.fraunhofer.de/en/offers/projekte/archisoft/
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14.7. Hälsa och sjukvård 

 ISO 21089 (Trusted end-to-end health information flows) 

 ISO 21547-21548 (Security requirements for archiving of electronic health records) 

 ISO 22220 (Identification of subjects of health care) 

 ISO 27789 (Audit trails for electronic health records) 

– ISO 17090 (Health informatics PKI) 

14.8. Offentliga nättjänster 

Om en verksamhet framställer elektroniska underskrifter och stämplar som faller inom tillämpnings-
området för Förordning (EU) 910/2014 gäller den reglerade definitionen och anknytande rättsliga 
krav. Detta innefattar val av format vid framställning. Ett sådant speciellt fall är användandet av elek-
troniska underskrifter i offentliga nättjänster. För privata nättjänster finns för närvarande inte motsva-
rande krav. 

Av Tabell 46 kan utläsas att för de speciella fall offentliga verksamheter tillhandahåller, eller någon 
”på deras vägnar” eller ”för deras räkning” tillhandahåller en nationell nättjänst gäller huvudregeln 
att de måste acceptera sådana standarder som fastställs i EU-kommissionens genomförandebeslut 
2015/1506, och kan utgå från att dessa standarder uppfyller kraven i artiklarna 27.4 och 37.4.382 
Offentliga verksamheter kan sedan välja andra format som de vill ta emot förutsatt att dessa uppfyller 
kraven som ställs i förordning (EU) 910/2014. Om nättjänsten dessutom är avsedd att användas av 
andra inom unionen får tjänsten endast som högsta säkerhetskrav begära kvalificerade elektroniska 
underskrifter eller stämplar (se artiklarna 27.3 och 37.3). 

En verksamhet kan med stöd av unionsrätten välja de standarder som föreskrivs däri. För närvaran-
de utesluts profilen LTA i EU-kommissionens genomförandebeslut 2015/1506, varför det finns anled-
ning att föreskriva ett tekniskt krav som tillåter den profilen. Det ska uppmärksammas att Riksarkivets 
föreskrifter hänvisar till de senare versionerna, vilka numera även är EN (Europeisk Norm) av ASiC, 
CAdES, PAdES, XAdES. 

 

Tabell 46 Om en offentlig verksamhet inrättar en nationell nättjänst som kräver användningen av elektroniska underskrifter 

                                                
382 Jämför ”Eftersom behöriga myndigheter i medlemsstaterna för närvarande använder olika avancerade elek-

troniska underskrifter av olika format för att underteckna sina dokument elektroniskt är det nödvändigt att se 
till att åtminstone ett visst antal format av avancerade elektroniska underskrifter kan stödjas tekniskt av med-
lemsstaterna när de erhåller dokument som undertecknats elektroniskt. På samma sätt skulle det när behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna använder avancerade elektroniska stämplar vara nödvändigt att se till att de 
stöder åtminstone ett visst antal format av avancerade elektroniska stämplar.” (skäl 50). 
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eller stämplar faller tjänsten inom tillämpningsområdet för förordning (EU) 910/2014. 

Om en offentlig 
nationell nättjänst 
enligt… 

Art. 27.1 och 37.1 Art. 27.2 och 37.2 

… kräver 
användningen 
av… 

Avancerade elektroniska underskrifter 
eller stämplar 

 

 Avancerade elektroniska underskrifter 
eller stämplar baserade på ett kvalifice-
rat certifikat 

Avancerade elektroniska underskrifter 
eller stämplar baserade på ett kvalificer-
at certifikat 

 eller kvalificerade elektroniska under-
skrifter eller stämplar 

eller kvalificerade elektroniska underskri-
fter eller stämplar 

… så gäller 
standarder: 

I EU-kommissionens genomförandebeslut 2015/1506. 

… eller andra 
standarder: 

Om uppfyller kraven i förordningen, och ej högre säkerhetskrav. 

 
– AdES 

– ASiC 

– CAdES 

– PAdES 

– XAdES 
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BILAGOR TILL FÖRFATTNINGSKOMMENTARERNA 

Bilaga 1 Språkliga konventioner 

BEGREPP OCH TERMER383 

1. BILD 

 ISO 12231-1 Photography — Electronic still picture imaging terminology — Part 1: Supplemental vocabulary 

– ISO 12637 (Graphic technology vocabulary) 

– ISO/IEC 11072 (Computer Graphics Reference Model) 

– ISO/IEC 17823 (Colour terminology for office colour equipment) 

Begreppsapparaten för färger kräver ytterligare utredning för att klargöra. Av betydelse är att utreda 
och utgå från standardiserade färgsystem. Av praktiska skäl har därför vissa begrepp och termer för 
färgskala tills vidare fått stipulativa beskrivningar. 

Tabell 47 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för framställning, användning och hantering av 

bilder. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Binär [bild] 

 

Bi-level 

Binary picture 

Bitonal 

Two-level 

Bildteknik En teknisk metod för att representera 
en bild med 1 bit. En bit kan repres-
entera två färger, eller en färg som 
antingen är ”på” eller ”av”. 

Darrning Dither Bildteknik Teknisk metod för att kompensera för 
förlust av nyanser eller fel vid kvanti-
sering genom att införa brus. Ett till-
räckligt utspritt brus kan för männi-
skor ge sken av en jämn övergång av 
nyanser. Metoden kan användas för 
att få en liknande effekt som halv-
toner, eller ge sken av en större färg-
djup. 

Färg Color Färgskala Kännetecken av visuell uppfattning 
som kan beskrivas utifrån [nyans, 
färgton], [ljusstyrka, ljushet], [färg-
prakt, mättnad, kroma].384 

                                                
383  För närvarande finns vissa begrepp och termer dels i Konsekvensutredningen (Bilaga 1) Språkliga konvention-

er (a. 10.1) Begrepp och termer, dels i förstudien om användning och hantering av underskrifter med elektroni-
ska materiel och metoder. 

384  CIE, e-ILV 17-22-040, (eng.) ”characteristic of visual perception that can be described by attributes of hue, 
brightness (or lightness) and colourfulness (or saturation or chroma)”. 
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Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Definition tolkas omfatta svart och vit 
som färger.385 

Halvton 

Raster 

Halftone Bildteknik Teknisk metod för att efterlikna konti-
nuerliga tonskalor genom att placera 
diskreta färger i olika nyanser och av-
stånd till varandra. En tillräcklig tät 
fördelning av nyanser kan för männi-
skor ge sken av en jämn övergång av 
färger. Jämför LPI för utskrifter. 

Kaklad Tiled TIFF Extension 

Rastergrafikteknik 

En teknisk metod för att organisera 
rastergrafik i ett antal avgränsade fyr-
kanter som kan bearbetas var för sig. 

Kontinuerlig tonskala Continues tone 

Contone 

CT 

Färgskala En bild som representeras av en 
sammanhängande uppsättning av 
färger. En bild som inte är halvton. 

Linjer Strips TIFF Baseline 

Rastergrafikteknik 

En teknisk metod för att organisera 
rastergrafik i horisontella linjer som 
kan bearbetas var för sig. Varje linje 
har ett antal rader (jfr eng. scanline). 

Ljusintensitet 

Ljusstyrka 

 Färgskala Variansen av ljus i en färg. Från ljus-
ast (vit) till mörkast (svart). 

Monokrom Monochrome Färgskala Antingen en binär bild, eller en bild 
med en färg som kan variera i ljusin-
tensitet. 

Nyans  Färgskala Varianser av en färg, vilka kan övergå 
till varianter; avskilda färger.386 Till 
exempel, förändring i ljushet, kulör, 
mättnad, skugga, ton.387 

Raster Raster Bildteknik Teknisk metod som representerar bil-
der genom att koordinera färger inom 
ett rutnät. 

Pixel 

Bildpunkt 

Bildelement 

Pel 

Pixel 

Picture element 

Pel 

Bildsensor 

Bitkarta 

Raster 

Pixel kan avse de minsta avgränsade 
punkterna i en bild, skärm, skrivare, 
eller annan teknisk metod som imple-
menterar rasterteknik. 

                                                
 http://cie.co.at/eilvterm/17-22-040 (20210430) 
385  Vad som klassificeras som färg eller inte är beroende av begreppsapparaten. Förenklat, vad som kan mätas 

eller uppfattas. Till exempel, fysiska ljusvågor i ett spektrum, eller tolkningen av ljus av det mänskliga ögat och 
hjärnan. 

386  Både användningen av termen och innebörden av begreppet nyans kan variera beroende på sammanhanget, 
varför tills vidare en stipulativ definition införs för dessa författningskommentarer. 

387  Jämför Svenska Akademiens ordbok; nyans (1) ”skiftning med avseende på mättnad och ton vari färger eller 
ljus eller mörker kunna uppträda; färgskiftning, schattering, avskuggning; övergångsfärg; även såsom beteck-
ning för (minsta urskiljbara) grad av färgskiftning”. 

http://cie.co.at/eilvterm/17-22-040
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Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Pixel [-grafik] Pixel Konst 

Stil 

En grafisk stil som kännetecknas av 
färger som formges i fyrkanter efter 
ett rutnät med en begränsad färg-
djup. Till exempel, 8- eller 16-bit. 

Svart-vit [bild]  Färgskala En bild som representeras av färger-
na svart och vit. 

1.1. Bildfångst och utskrift 

Det finns fyra centrala begrepp kring bildfångst och utskrift: DPI, LPI, PPI, SPI. Ett problem är att 
dessa förkortningar inte används konsistent. En hänvisning till PPI kan egentligen avse SPI, eller 
DPI. På samma sätt kan en hänvisning till DPI avse PPI eller SPI. 

Tabell 48 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för framställning, användning och hantering av 

bilder, särskilt bildfångst och utskrift. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

ATR 

HTR 

HWR 

Automated Text Recognition  

Handwritten Text Recognition 

HandWriting Recognition 

Text Teknisk metod för att tolka mänsklig 
handstil i rastergrafik och koppla dem 
till ett textformat.388 Saknas underlag 
för att differentiera från ICR. 

DPCM Dots Per Centi-Meter Utskrift DPI angivet i centimeter. 

DPI 

Bildpunktstäthet 

Dots Per Inch Utskrift Bildpunkter per tum2 (2,54 cm2) avser 
antalet bildpunkter som en skrivare 
maximalt kan skriva på en yta av 1 
tum2. 

ICR Intelligent Character Recogniti-
on 

Text Teknisk metod för att tolka mänsklig 
handstil i rastergrafik och koppla dem 
till ett textformat. Saknas underlag för 
att differentiera från ATR, HTR, HWR. 

Interpolation Interpolation Skanning Teknisk metod för att uppskatta vär-
det av en sampling mellan två beräk-
nade samplingar. 

LPCM 

LPC 

L/cm 

Lines Per Centi-Meter Utskrift LPI angivet i centimeter. 

LPI 

Halvtonstäthet 

Lines per Inch Utskrift Linjer per tum2 (2,54 cm2) avser antal 
bildpunkter på en yta av 1 tum2 för att 
representera halvtoner. Ju högre LPI 
desto högre DPI krävs. Ju högre LPI 
desto jämnare blir övergången av ny-
anser. En hög LPI och en låg DPI kan 
emellertid ge omvänd effekt. 

                                                
388  Riksarkivet (2018-11-30) slutrapport KAM2018 Kunskapssystem i Arkivmiljö. Riksarkivet (dnr 004-2019-

02722). Se även AIRA II – Artificiell Intelligens inom Riksarkivet 2020-2021. 
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Term Engelska Sammanhang Begrepp 

OCR 

Maskinläsning 

Optical Character Recognition Text Teknisk metod för att identifiera skrift-
språk i rastergrafik och koppla dem 
till ett textformat. Jämfört med ATR, 
HTR, HWR, och OCR, avser OCR 
vanligtvis skrifter representerat med 
ett teckensnitt. Det vill säga, inte skri-
vna med hand. 

PPCM 

Pixels/cm 

Pixels Per Centi-Meter Utenhet 

Bildskärm 

Utskrift 

PPI angivet i centimeter. 

PPI 

Pixeltäthet 

Pixels Per Inch Utenhet 

Bildskärm 

Utskrift 

Pixlar per tum (2,54 cm) avser antalet 
pixlar en bildskärm kan visa på 1 tum 
lång horisontell och vertikal linje. 

PPI används för att ange metadata till 
en utenhet om hur pixlarna i en bild 
ska skalas i utenhetens X per Y. Att 
ändra 600 PPI till 300 PPI är därför 
endast en ändring av metadata som 
signalerar till utenheten hur pixlarna 
ska skalas, och påverkar inte bildens 
samplingar. Till exempel, en bild med 
600 PPI anger till en skrivare att bild-
en bör skrivas ut med 600 DPI, varför 
en skrivare med 

– 600 DPI kan skriva ut bilden 1:1, 

– 300 DPI måste använda 2 tum för 
varje 600 pixlar, och därmed 
”sträcka ut” bilden 2:1, 

– 1200 DPI kan skriva ut 2 tum 
pixlar på 1 tum papper, och 
därmed ”förminska” bilden 1:2. 

SPCM 

Bildsamplingar 

Samples Per Centi-Meter Skanning SPI angivet i centimeter. Termen ver-
kar inte förekomma till skillnad från 
DPCM, LPCM, PPCM. 

SPI 

Bildsamplingar 

Samples Per Inch Skanning Samplingar per tum (2,54 cm) avser 
antalet samplingar som kan fångas 
på 1 tum lång horisontell och vertikal 
linje. Jämför ljudsamplingar. 

2. DATA 

Tabell 49 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för framställning, användning och hantering av 

data. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Datablock Data block Läsning och skrivning av 
data 

En avgränsad sekvens binär data. 
Det vill säga, en sekvens av bits eller 
bytes som har en specifik längd. 
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Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Bitflöde Bitstream Läsning och skrivning av 
data, överföring av data 

En sekvens av binär data som läses 
eller skrivs bit för bit. Längden kan 
vara ändlig eller potentiell oändlig. 

Byteflöde Bytestream Läsning och skrivning av 
data, överföring av data 

En sekvens av binär data som läses 
eller skrivs byte för byte. Längden 
kan vara ändlig eller potentiell oänd-
lig (eng. codata). 

Dataflöde Data stream Överföring av data En sammanhängande ändlig eller 
oändlig mängd avgränsade datapak-
et som skickas eller tas emot. 

2.1. Data och information 

Inom datalogi representerar data uppgifter. Till exempel, fakta, begrepp, eller instruktioner. Informa-
tion är den innebörd som läggs i data, vilket förutsätter tolkning. Information förmedlar därmed men-
ing.389 

3. DATAFIL 

En datafil är inte densamma som ett Filformat. En datafil är en funktionalitet av ett filsystem för att 
avgränsa utrymme för specifika föremål på lagringsenheten. En datafil är antingen en katalog, även 
benämnd ”mapp” med ett Katalognamn, eller inte. En datafil som inte är en katalog har ett Filnamn, 
och är vanligtvis associerad med ett filformat. I vissa tekniska miljöer kan vissa tekniska egenskaper 
eller funktionaliteter representeras som filnamn eller katalognamn. Till exempel, arkivformat som en 
”katalog”, eller maskinenheter som Enhetsdatafiler. 

Namnen på datafiler är metadata tillhörande filsystemet, och inte filformatet. Ett filsystem kan ställa 
materiella och formella krav på ett filnamn. Till exempel, att namnet ska vara i ett specifikt format 
som 8.3 filename. 

3.1. Enhetsdatafiler 

Enhetsdatafiler (eng. device files) är en speciell typ av resurs i vissa operativsystem. Till exempel, 
Posix-förenliga operativsystem som BSD och Linux. En enhetsdatafil kan beskrivas som ett gräns-
snitt till en maskinenhet. Med andra ord, kommunikation med maskinenheten kan representeras som 
om den vore en datafil. Det betyder att funktioner för att skriva och läsa data kan implementeras för 
kommunikationen. 

En enhetsdatafil kan vara antingen en teckenenhetsdatafil (eng. character device) eller en block-
enhetsdatafil (eng. block device). Det senare, blockenhetsdatafil, kan beskrivas vara en högre nivå 
av abstraktion än det förra, teckenenhetsdatafil. I en kommunikation genom en teckenenhetsdatafil 
skrivs och läses data direkt till och från enheten som tecken för tecken. Till exempel, byte för byte. 
En implementatör ansvarar för att använda och hantera alla tecken. Till exempel, samla dem i en 

                                                
389  Hans Lunell (Studentlitteratur 1994, Sverige, ISBN 91-44-47631-0) Datalogi – begreppen och tekniken (a. 1.2, 

s. 14) Information och data. 
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buffer. I en kommunikation genom en blockenhetsdatafil skrivs och läses data till och från enheten 
som block eller ”stycken” (eng. chunks), vilka redan alltså har buffrats till en storlek. 

3.2. Filnamn 

Ett filnamn utgörs vanligtvis av ett namn och en Filändelse, men kan även ha en Filnamnändelse. 

3.2.1. Filnamnändelse 

Ett filnamn kan anges endast med en Filändelse. Till exempel, .config, .tmp, .xinitrc. En sådan namn-
givning är vanligt i operativsystem som Linux. I jämförelse försvåras en sådan namngivning i opera-
tivsystemet Windows genom det grafiska användargränssnittet. Till exempel, "utforskaren". Wind-
ows tillåter emellertid sådana filnamn, vilka kan framställas genom kommandotolksgränssnittet. 

3.2.2. Filändelse 

En filändelse är alla tecken, vanligtvis, efter den sista punkten . i namnet på en datafil (eng. file 
extension, file suffix). Till exempel, webbsida.html, video.mp4, bild.png. 

3.3. Katalognamn 

Ett katalognamn kan ha ett namn och en ”Filändelse”, eller endast en Filnamnändelse. Filändelsen 
uppfyller emellertid inte någon funktion för kataloger. Till exempel, filändelsen medför inte att katalog-
en associeras med ett specifikt program. 

4. DIGITALA SIGNATURER 

Digitala signaturer är ett tekniskt begrepp och en av flera tekniska metoder för att implementera 
autenticitet, dataintegritet, tillitsmodeller, och äkthet. Till exempel Underskrifter, stämplar och förseg-
lingar. En digital signatur kan avse resultat av en teknisk process som framställer ett kryptografiskt 
kondensat, även benämnt ett hashvärde, som sedan krypterats med ett asymmetriskt nyckelpar. Det 
är emellertid vanligt att begreppet digitala signaturer även innefattar en administrativ metod som 
kopplar en fysisk eller juridisk person till en digital signatur, mer specifikt till det asymmetriska nyckel-
paret. I denna bemärkelse kan med ”digital signatur” avses dels ett certifikat som kopplar identiteten 
av ägaren till den hemliga nyckeln i det asymmetriska nyckelparet, dels de digitala signaturer en 
person framställer genom att använda sitt certifikat [digitala signaturer]. För asymmetriska nyckelpar 
är det därför vanligt att ett certifikat knyter en undertecknare till ett nyckelpar och därigenom bekräftar 
särskilda attribut. Till exempel, namn eller pseudonym. 

5. FILFORMAT 

Ett filformat är inte detsamma som en Datafil. Ett filformat avgränsar och utmärker data i datorminnet. 
Ett filformat kan ha yttre och inre avgränsningar. Inre avgränsningarna definierar filformatets gränser, 
och identifierar filformatet. Med den yttre avgränsningen avses hur filformatet skiljer sig från övriga 
data i datorminnet. 
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6. INFORMATIONSFORMAT 

Tabell 50 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för framställning, användning och hantering av 

informationsformat. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Formatmall Stylesheet Märkspråk 

Grafisk formgivning 

Konvertering 

Svenska datatermgruppens term för 
(eng.) stylesheet. I sammanhanget 
av märkspråk kan begreppet avse 
regler för grafisk formgivning eller 
regler för att framställa ett märkspråk 
till annat format. Termen stilmall av-
ser endast det förra. 

Layoutmall Stylesheet Märkspråk Termen förekommer i RA-FS 2009:2. 
Det framgår inte exakt vad som av-
ses.390 Antagandet är att det avser 
formatmall, möjligtvis endast stilmall. 

Schema Schema Märkspråk Regler för att definiera informations-
strukturer och informationstyper. 
Reglerna kan vara grammatiska, for-
mella, logiska regler, men även ha 
andra former. Till exempel, sökvägar 
i den definierade informationsstruk-
turen som prövas som sanna eller fal-
ska i ett dokument som är avsett att 
följa schemat. Reglerna kan använd-
as för att kontrollera, förstå och bear-
beta ett informationsformat. 

Stilmall Stylesheet Märkspråk 

Grafisk formgivning 

Termen för (eng.) stylesheet som an-
vänts i projektet FormatE. Avser end-
ast de regler som formger den grafi-
ska återgivningen av information. Till 
exempel, färger, teckensnitt, tecken-
storlek, textavstånd, textindragning-
ar, textmarginaler, utseendet på beto-
ningar, brödtexter, rubriker. 

7. KONTORSDOKUMENT 

Med kontorsdokument avses sådana elektroniska handlingar som framställs med ett kontorsprog-
ram vilket kan vara ett eller flera kontorsprogram i ett kontorspaket (eng. office suite). Till exempel, 
Corel WordPerfect Office, Google Docs, Microsoft Office, KDE Calligra och The Document Foundati-
on LibreOffice. 

Ett kontorsprogram organiserar och sammansätter ett eller flera format för att använda och hantera 
elektroniska handlingar i olika former och funktioner. Till exempel, anteckningar, databaser, diagram, 
dokument, e-post, flödesschema, grafik, grafer, kalkylblad, multimedia, presentationer, projekt, pub-
licering, webbsidor. Utbudet beror helt på leverantören. Till exempel, det är vanligt förekommande 
med stöd för enklare bildredigering i ett ordbehandlingsprogram, eller att kalkylbladsprogram kan 

                                                
390  Se 3 kapitlet 3 § (strukturerade dokument) och 9 § (webbsidor) ”Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) 

och layout-mallar ska framställas och bevaras i form av elektroniska handlingar.”. 
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vara ett gränssnitt till en relationsdatabas som återger databasförfrågningar i ett tabellformat. På 
samma sätt finns det inget som hindrar en leverantör att inkludera stöd för redigering av ljud, musik 
eller video. Ur ett vidare perspektiv kan kontorsprogram därför ses som produktivitetsprogram (eng. 
productivity software) för att använda och hantera elektroniska handlingar för diverse arbetsuppgift-
er. Till exempel, CMS (eng. Content Management System) eller enkla textfiler för anteckningar. 

Tabell 51 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för framställning, användning och hantering av 

kontorsdokument. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

Dokumentmall Template Innehållsformat Svenska datatermgruppens term för 
(eng.) stylesheet. I sammanhanget 
av kontorsprogram avser det ett gen-
eriskt dokument som utgör utgångs-
punkten för att framställa ett specifikt 
dokument. Det vill säga, en ”mall”. 

Formatmall Stylesheet Grafisk formgivning Svenska datatermgruppens term för 
(eng.) stylesheet. I sammanhanget 
av kontorsprogram avser det regler 
för grafisk formgivning. 

8. KOMPRIMERING 

Tabell 52 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för implementering av komprimering. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

ABR 

Medelvärdet av bithastighet 

Average Bit Rate Ljud och video Angivande av antal bits per sekund 
som en återgivning förväntas använ-
da i genomsnitt. Det vill säga, bithas-
tigheten kan vara lägre eller högre i 
vissa tidsintervall, men genomsnitts-
värdet av dessa värden tillsammans 
får inte överstiga ABR. En komprim-
ering beräknar och fördelar vilka tids-
intervall kan representeras med fler 
eller färre bits per sekund. 

Det betyder att en ABR med ett högre 
genomsnittsvärde kan komma att be-
höva använda fler bits per sekund än 
vad som skulle vara nödvändigt, ef-
tersom målet är att uppnå genom-
snittsvärdet. 

CBR 

Konstant bithastighet 

Constant Bit Rate Ljud och video Angivandet av antal bits per sekund 
som en återgivning förväntas använ-
da. Det vill säga, antal bits per sek-
und ska alltid vara detsamma oavsett 
om återgivningen inte behöver fler 
bits, eller skulle mer lämpligen behö-
va representeras med fler bits. Med 
andra ord, kvaliteten i innehållet kan 
komma att förändras, men bithastig-
heten ska i princip förbli konstant. 
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Term Engelska Sammanhang Begrepp 

CVBR 

Begränsad VBR 

Constrained Variable Bitrate Ljud och video Angivandet av högsta tillåtna VBR. 
Det vill säga, en gräns för hur många 
bits som får användas för återgiv-
ningen oavsett om fler bits skulle 
behövas. 

Solid komprimering Solid compression Arkivformat En teknisk metod för att implemente-
ra komprimering på ett datablock av 
avgränsade datafiler, kataloger, och 
andra objekt i ett filsystem, Till exem-
pel, symboliska länkar. Komprimerin-
gen kan bli mer effektiv eftersom 
samma information kan förekomma i 
olika filsystemsobjekt, och komprim-
eras tillsammans. Alternativet är att 
varje filsystemsobjekt komprimeras 
var för sig utan att hänsyn tas till att 
samma information kan förekomma i 
samlingen av filsystemsobjekt som 
ska komprimeras. 

VBR 

Variabel bithastighet 

Variable Bit Rate Ljud och video Angivandet av en kvalitetsnivå som 
förväntas att återges, varför bithastig-
heten justeras för att återge den niv-
ån. Det vill säga, bithastigheten kan 
vara lägre eller högre i vissa tidsinter-
vall, och det finns inte ett ABR eller 
CBR som begränsar bithastigheten. 
En komprimering beräknar och för-
delar vilka tidsintervall kan represen-
teras med mer eller mindre bits per 
sekund. 

9. METADATA 

Metadata brukar beskrivas som ”data om data”, eller information om annan information. Denna 
generiska beskrivning specificeras sedan inom olika sammanhang till särskilda typer av metadata. 
Till exempel, administrativ, beskrivande, media, strukturell, teknisk. 

10. PKI 

 X.509 

10.1. Hemliga nycklar 

En certifikatutfärdare kan utfärda hemliga nycklar i mjuka certifikat, men dessa bör inte användas för 
digitala signaturer. Hemliga nycklar bör alltid genereras på klient-sidan och inte på server-sidan. 
Jämför dock Roaming-certifikat. 

10.2. Hårda och mjuka certifikat 

Ett hårt certifikat är ett certifikat utfärdat för en hemlig nyckel som är bundet till ett fysiskt objekt för 
att förhindra kopiering av den hemliga nyckeln. Till exempel, "smarta kort". Ett mjukt certifikat är ett 
certifikat utfärdat för en hemlig nyckel som inte är bunden till något specifikt hårdvara och kan därför 
kopieras. Till exempel, en datafil på en hårddisk. 
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10.3. Hårda och mjuka nycklar 

En hård nyckel är en hemlig nyckel som är bunden till ett fysiskt objekt, tillverkad enligt strikta 
metoder för att skydda mot olika former av attacker. Till exempel, "smarta kort". En mjuk nyckel är 
en hemlig nyckel som inte är bunden till något specifikt hårdvara och kan därför kopieras. Till exem-
pel, en datafil på en hårddisk. 

10.4. Roaming-certifikat 

Ett certifikat som är ett "strövande intyg" (eng. Roaming Credentials) lagras krypterat på en central 
server och hämtas säkert av användaren till den lokala klienten vid behov. Till exempel, signering 
eller kryptering och dekryptering. 

10.5. Tillitsmodell 

10.5.1. Inledning 

Tillitsmodellen för certifikat avser den tillit användare har för en certifikatutfärdare, och följaktligen 
för dess utfärdade certifikat. Det vill säga, att användare litar på att ett certifikat från certifikatutfärdar-
en kopplar angiven person i certifikatet till den faktiska personen. Fråga om den tillit en certifikat-
utfärdare åtnjuter kan omfatta en annan certifikatutfärdare. Det vill säga, att användare kan lita på 
ett certifikat från en okänd certifikatutfärdare endast på grundval av att den har certifierats av en 
certifikatutfärdare som användarna anses tillförlitlig. 

Anledningen till att använda flera certifikatutfärdare kan vara allt från de dataresurser som krävs, till 
de administrativa problem som uppstår, för att hantera större antal certifikat. En lösning är därför att 
sprida ut hantering av certifikat mellan olika certifikatutfärdare. Ett certifikat är digitalt signerat, antin-
gen "själv-signerat" (eng. self-certification, self-signed certificate) av certifikatutfärdaren med sin 
egna hemliga nyckel, eller med en annan certifikatutfärdares hemliga nyckel. Det finns alltid ett urs-
prungligt certifikat som utgör rotcertifikat antingen mellan certifikatutfärdaren och användarna eller 
för mer komplicerade certifikatstrukturer mellan flera certifikatutfärdare. Rotcertifikatet är, som andra 
certifikat, antingen själv-signerat eller signerat av en annan certifikatutfärdare. 

Det finns tre modeller för att utvidga tillit från en certifikatutfärdare till en annan eller andra certifikat-
utfärdare, och där de senare modellerna försöker hantera problemen som uppstår med de tidigare 
modellerna; Hierarkisk, Korsvis, Mesh, Bro.391 

10.5.2. Hierarkisk 

I en hierarkisk modell finns en certifikatutfärdare som utfärdar alla certifikat. I ett hierarkiskt certifikat-
struktur utgör ett rot-certifikat grunden för andra certifikatutfärdare som använder rot-certifikatet, eller 
certifikat härledda från rot-certifikatet, för att utfärda ytterligare certifikat istället för att "själv-signera" 
certifikat. Inom denna hierarki kan användarens tillit knytas till en gemensam grund; rot-certifikatet. 

                                                
391  Mohan Atreya, Benjamin Hammond, Stephen Paine, Paul Starrett, Stephen Wu (2002, RSA Press) Digital 

Signatures. Sidorna 75-78. 
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Fråga om hur flera rot-certifikat kan kopplas samman. En användare kan alltid medge tillit till varje 
certifikat eller rot-certifikat. Det kan emellertid bli betungande för användaren att hantera alla olika 
rot-certifikat. Alternativen är modellerna Korsvis, Mesh, Bro. 

10.5.3. Korsvis 

I en korsvis modell sker en kors-certifiering (eng. cross-certification). En certifikatutfärdare (X) utfär-
dar ett certifikat för en annan certifikatutfärdares (Y) certifikat eller rot-certifikat, samtidigt som den 
certifikatutfärdaren (Y) utfärdar motsvarande certifikat eller rot-certifikat för den första certifikat-
utfärdaren (X). 

Problemet med en korsvis modell är att det utfärdade certifikatet kan fortsätta "kors-certifieras" mell-
an flera certifikatutfärdare, bortom vad som ursprungligen var tänkt av den första certifikatutfärdaren, 
samtidigt som användaren förväntas lita på att alla certifikat som inkluderats genom denna kors-
certifiering är pålitliga. Det vill säga, om två certifikatutfärdare certifierar varandra kan den ena certifi-
katutfärdaren certifiera ytterligare en certifikatutfärdare som det andra certifikatutfärdares användare 
kommer att acceptera som en pålitlig certifikatutfärdare. Det anses inte vara praktiskt att uppställa 
regler mellan certifikatutfärdarna i syfte att enbart "vidare-kors-certifiera" under vissa omständighet-
er. De andra två modellerna, Mesh och Bro, försöker hantera problemet som uppstår med kors-
certifiering. 

10.5.4. Mesh 

I en mesh-modell måste samtliga certifikatutfärdare certifiera varandra; mesh-certifiering. Om två 
certifikatutfärdare certifierar varandra får den ena certifikatutfärdaren inte certifiera en ny certifikat-
utfärdare förrän den andra certifikatutfärdaren också certifierat den nya certifikatutfärdaren, och den 
nya certifikatutfärdaren måste i sin tur certifiera de andra två certifikatutfärdarna. Det betyder att 
samtliga certifikatutfärdare måste certifiera alla andra certifikatutfärdare innan de släpps in i certifi-
katsnätverket. Problemet är att dessa typer av mesh-nätverk snabbt blir svårhanterliga eftersom 
certifikaten växer geometriskt när antalet certifikatutfärdare växer linjärt. Den tredje modellen Bro 
försöker hantera problemet som uppstår vid kors-certifiering och mesh-certifikat. 

10.5.5. Bro 

I en bro-modell finns en bro-certifikatutfärdare (eng. Bridge CA) som är en central anknytningspunkt 
för samtliga certifikatutfärdare att certifiera sig mot genom att följa bro-certifikatutfärdarens regler. 
Bro-certifikatutfärdaren organiserar enbart certifikatutfärdarna, och utfärdar inte certifikat för slut-
användare. 

11. TIDSSTÄMPELSAUKTORITET 

En tidsstämpelsauktoritet, förkortat på engelska som TSA (eng. Time Stamping Authority), är en 
pålitlig källa som kan förse ett givet hashvärde med en tidsstämpel. En enkel beskrivning av en 
tidsstämpel är en digital signatur av hashvärdet av den information som tidsstämplats, tillsammans 
med information om vem som har utfört tidsstämplingen, och tidpunkten för tidsstämpeln. Metoden 
avser att bevisa att det tidsstämplade informationen existerade före tidpunkten för stämpling. 
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12. VIDEO 

Tabell 53 Sammanfattning av vanligt förekommande begrepp och termer för framställning, användning och hantering av 

rörlig bild och video. 

Term Engelska Sammanhang Begrepp 

B-bildruta 

Dubbelriktad prediktivkodade 
bilder 

Bidirectionally-predictive 

B-frame 

B-picture 

Komprimering Komprimering av bildruta utifrån tidi-
gare och kommande I-bildrutor eller 
P-bildrutor, men inte andra B-bildrut-
or. 

Bildruta Frame Komprimering En bildruta motsvarar en avgränsad 
visuell återgivning i tid. I samman-
hanget av animation och film som en 
”stillbild”, vilket sammanfaller med en 
intrabildruta i sammanhanget av 
komprimering. 

CFR 

Konstant bildrutahastighet 

Constant Frame Rate Komprimering 

Videofångst 

Antalet bildrutor per sekund ska inte 
förändras under inspelning eller upp-
spelning. 

DAR 

Bildformat 

Display Aspect Ratio Metadata Avsett bildrutaformat för uppspelning 
på skärm. Till exempel, 4:3, 16:9, 
9:16. 

FAR 

Bildrutaformat 

Bildupplösning 

Frame Aspect Ratio Metadata Förhållandet av bredd och längd av 
bildrutaformatet. Det vill säga, antal 
faktiska lagrade pixlar, varför en ann-
an använd term för FAR är SAR (eng. 
Storage Aspect Ratio). 

I-bildruta 

Intrabildruta 

Nyckelbildruta 

I-Frame 

I-Picture 

Iframe 

Intraframe 

Intraframe prediction 

Key frame 

Komprimering (1) En intrabildruta utgörs av en bild, 
vilken kan komprimeras utan att ta 
hänsyn till informationen i föregåen-
de och efterkommande bildrutor. 

(2) En bild representerar all informa-
tion som ska återges av en bildruta, 
varför intrabildrutor kan användas 
som en referens för en korrekt åter-
givning. Till exempel, intrabildrutor 
kan periodvis förekomma i sekvens 
av bildrutor för att nollställa eller åt-
gärda återgivningen på grund av 
uppkomna fel. 

Interfält Interfield Komprimering En bildruta som består av två sam-
manvävda bildfält där komprimering 
implementeras på bildrutan. Det vill 
säga, på dem båda bildfälten. 

Intrafält Intrafield Komprimering En bildruta som består av två sam-
manvävda bildfält där komprimering 
implementeras separat på varje bild-
fält. 

Interbildruta Interframe Komprimering Komprimering av en bildruta tillsam-
mans med andra bildrutor. Antingen 
B- eller P-bildruta. 
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Term Engelska Sammanhang Begrepp 

P-bildruta 

Prediktivkodade bilder 

Predictive coded pictures 

P-frame 

P-picture 

Komprimering Komprimering av bildruta utifrån tidi-
gare I-bildrutor eller P-bildrutor. 

PAR 

Pixelformat 

Pixel Aspect Ratio Metadata Anger förhållandet mellan en pixels 
bred och höjd. Till exempel, 59:54 ell-
er 1.093 för SAR 5:4. Det vill säga, 
förhållandet mellan samplingar, var-
för en annan använd term för PAR är 
SAR (eng. Sample Aspect Ratio). 

PFR 

Högsta bildrutahastighet 

Peak Frame Rate Komprimering 

Videofångst 

För VFR anger vad som får vara hög-
sta tillåtna bildrutor per sekund. 

Sammanvävd-bildruta Interlaced frame Bildteknik En sammanvävd bildruta utgörs av 
två bildfält; det ena bildfältet innehåll-
er jämna rader av bildrutan, medan 
det andra bildfältet innehåller udda 
rader av bildrutan. Bildfälten tillsam-
mans skapar bildrutan. 

SAR 

Samplingsformat 

Sample Aspect Ratio Metadata Anger det relativa avståndet mellan 
samplingar. I MPEG-2 Video definier-
at som den vertikala förskjutningen 
av linjerna av luminanssamplingar i 
en bildruta i förhållande till den horis-
ontella förskjutningen av luminans-
samplingar. Det vill säga, (meter per 
linjer) ÷ (meter per sampling). 

Termen kan motsvara eller samman-
blandas med PAR. 

SAR Signal Aspect Ratio Metadata Påträffat ett fall som påstår att SAR 
kan hänvisa till DAR. 

SAR 

Bildrutaformat 

Bildupplösning 

Storage Aspect Ratio Metadata Bildstorleken på det lagrade bildruta-
formatet. Till exempel, 5:4. 

En annan term för SAR i detta sam-
manhang är FAR. 

VFR 

Variabel bildrutahastighet 

Variable Frame Rate Komprimering 

Videofångst 

Antalet bildrutor per sekund som kan 
förändras under inspelning eller upp-
spelning. 
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1 INLEDNING 

1.1 Översikt 

1.1.1 Sammanfattning 

En konsekvensutredning är avsedd att vara del av en cyklisk process som regelbundet ses över. 
Utifrån det senaste sammanställda underlaget föreslås följande. 

1.1.1.1 Ny författning om tekniska krav på materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet vid 
framställning av elektroniska handlingar, och andra insatser 

En ny författning för vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av 
beständighet, även benämnd om tekniska krav för beständighet, förkortat TeK. Författningen omfatt-
ar alla offentliga verksamheter, och lägger grunden för regler och en begreppsapparat som Riksarki-
vet, och även andra arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar, kan bygga en långsiktig 
och förutsebar strategi för bevarande. Se vidare Avsedda förändringar (a. 2.4). 
 
Författningen utgår från tidpunkten elektroniska handlingar framställs, vilken är en, om inte den kriti-
ska, tidpunkten för att möjliggöra bevarandet av elektroniska handlingar. Författningen kan emeller-
tid inte ålägga några skyldigheter för offentliga verksamheter. Till exempel, att införskaffa och an-
vända lämpliga materiel och metoder. Sådana skyldigheter följer av den redan gällande överordnan-
de lagstiftningen; 5 § 2 arkivlagen. Med andra ord, författningsförslaget förtydligar endast vad som 
avses med lämpliga materiel och metoder för olika fall. Det följer att författningen inte har några 
direkta Kostnadsmässiga konsekvenser (a. 6) för de verksamheter som omfattas av föreskrifterna, 
och utgör så kallade verkställighetsföreskrifter. Däremot innebär författningen ett åtagande av Riks-
arkivet som kommer att medföra kostnader för myndigheten. 

1.1.1.2 Ny RA-FS 2009:2 om arkivrättsliga krav på materiel och metoder med hänsyn till behovet av arkiv-
beständighet vid framställning av allmänna elektroniska handlingar som ska bevaras för all framtid 
och, eller överlämnas till Riksarkivet 

Till skillnad från Ny författning om tekniska krav på materiel och metoder med hänsyn till behovet av 
beständighet vid framställning av elektroniska handlingar, och andra insatser (a. 1.1.1.1) gäller för 
verksamheter som ska eller kan komma att överlämna elektroniska handlingar till Riksarkivet att 
handlingarna framställs med sådana materiel och metoder som Riksarkivet kan använda och hante-
ra. Med andra ord, verksamheterna kan behöva införskaffa och använda vissa specifika materiel och 
metoder vid framställningen av elektroniska handlingar. Det följer att författningen kan ha direkta 
Kostnadsmässiga konsekvenser (a. 6). 
 
Kostnaderna bedöms emellertid vara både hanterliga och motiverade. Det förra avser att författ-
ningsförslaget kommer att utgå från det befintliga urvalet av tekniska krav i nu gällande RA-FS 
2009:2 och dels utöka dem med fler alternativ, dels förtydliga dem. Det senare avser att när verksam-
heter framställer elektroniska handlingar som inte är lämpliga med hänsyn till behovet av i arkivbes-
tändighet överförs istället kostnaderna till arkivmyndigheten. Det följer av vad som har sagts om 
betydelsen av val av materiel och metoder vid framställning, att kostnaderna för att framställa hand-
lingarna inte är likvärdiga kostnaderna som överförs vid tidpunkten av överlämnande; det kräver 
betydande insatser för att använda och hantera elektroniska handlingar som inte har förutsättningar 
för bevarande. 
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1.1.2 Avsnitt och bilagor 

Konsekvensutredningen är fördelat över 9 huvudavsnitt, varav ett avsnitt är Källförteckning (a. 9), 
tillsammans med tre bilagor. 

– Det första avsnittet beskriver konsekvensutredningens Bakgrund, syfte och metod (a. 1.2) och 
urval av Källunderlag (a. 1.3). 

– De tre efterföljande avsnitten hänger samman. I Problembeskrivning (a. 2) redogörs Nuläget (a. 
2.2) utifrån det befintliga Källunderlaget (a. 1.3). Därefter görs en Avgränsning och precisering 
(a. 2.3) av de orsaker som leder till och konsekvenserna som följer av nuläget, varför Avsedda 
förändringar (a. 2.4) är nödvändiga eller tillräckliga för att ändra nuläget med lämpliga Styrmedel 
(a. 3) om de faller inom och kan antas kunna påverkas med stöd av Riksarkivets Bemyndigande 
(a. 4). 

o I avsnittet Nuläget redogörs det empiriska underlaget. 

o I avsnittet Avgränsning och precisering redogörs begreppsapparaten och det konceptu-
ella ramverket. 

o I avsnittet Avsedda förändringar redogörs utredarens slutsatser och rekommendationer 
för hur nuläget istället bör vara. 

o I avsnittet Styrmedel redogörs hur avsedda förändringar kan och bör genomföras. 

o I avsnittet Bemyndigande redogörs det normativa ramverket för styrmedel och den rätts-
liga grund som finns för att genomföra ändringarna. 

– I avsnittet Intressenter (a. 5) görs en sammanställning av vilka fysiska och juridiska personer 
som antas ha ett intresse av denna konsekvensutredning. 

– I Bilaga 1. Språkliga konventioner (a. 10) avses att samla alla redogörande begrepp och termer, 
förkortningar, och definitioner, för att underlätta återanvändningen av dem i andra utredningar 
och arbeten. 

– Bilaga 2. Enkät (a. 11) är avsedd att användas för att följa upp och mäta konsekvenserna av 
denna konsekvensutredning genom en enkätundersökning. 

– Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för 
elektroniska handlingar (a. 12) är en sammanställning av det normerande källunderlag som åter-
fanns hos Intressenter (a. 5). 

1.1.3 Läsanvisningar 

Inledningsvis bör läsas de antaganden som görs av Intressenter (a. 5). Antingen är läsaren en 
intressent eller inte. En läsare som är en intressent bör uppmärksamma dels de antaganden som 
gjorts om dem, dels de anvisningar som lämnats till dem. 
 
De avsnitt som bör vara relevant för alla läsare är vilka Avsedda förändringar (a. 2.4) som ska ge-
nomföras med vilka Styrmedel (a. 3), deras Ikraftträdande (a. 7), och Kostnadsmässiga konsekven-
ser (a. 6). För att sedan närmare förstå eller ifrågasätta förslagen måste läsas Problembeskrivning 
(a. 2) och Riksarkivet Bemyndigande (a. 4). Det förra är grunden för varför förslagna förändringar är 
nödvändiga, medan det senare är grunden för varför Riksarkivet bör, kan och ska genomföra föränd-
ringarna. Det senare bör uppmärksammas av Offentliga verksamheter (a. 5.1), särskilt för de som 
har närliggande ansvar, uppgifter och bemyndiganden inom konsekvensutredningens Tillämpnings-
område (a. 1.1.4). 
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Övriga avsnitt kan läsas i den utsträckning det finns intresse av konsekvensutredningens 

– Bakgrund, syfte och metod (a. 1.2), 

– planerade Uppföljning (a. 8). 

1.1.4 Tillämpningsområde 

Tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning sammanfattas i Figur 1. 

 

Figur 1 En översikt av begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet. . Frågetecken indikerar 

en ”och, eller” -avgrening. Se författningskommentarerna för definitioner och förklaringar. 
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1.1.5 Visuella signaler 

Text som är understruken i svart färg signalerar en intern länk i dokumentet. Dessa länkar, beroende 
på programmet som återger dokument, antingen är direkt klickbara med musen eller kan aktiveras 
genom att hålla ner en kompletterande tangent, till exempel Ctrl. Detsamma gäller för externa län-

kar i dokumentet, vilka utmärker sig genom att dels vara i färg, dels alltid ange protokollet för länken. 
Till exempel, HTTP eller HTTPS. Ett vanligt kortkommando för att navigera tillbaka till den platsen i 
dokumentet innan den interna länken aktiverades är Alt + Vänsterpil. 

 
Dokumentets avsnitt ska i en PDF-läsare representeras som ”bokmärken”.1 Det rekommenderas att 
använda dessa ”bokmärken” för att underlätta orientering och navigering i dokumentet. 

1.2 Bakgrund, syfte och metod 

1.2.1 Förutsättningar 

Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelutgivning [förordningen] ska förvalt-
ningsmyndigheter [myndigheter] under regeringen innan de fattar beslut om föreskrifter eller allmän-
na råd så tidigt som möjligt 
 

1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i 

den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en 

konsekvensutredning,[2] och 

2. ge statliga myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, näringslivet och andra som 

kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och 

om konsekvensutredningen. 

 
En konsekvensutredning och remiss av den kan emellertid genomföras efter ett fattat beslut, om 
beslutet var nödvändigt för att avvärja fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för 
betydande ekonomisk skada. Däremot behöver varken en konsekvensutredning eller en remiss gö-
ras om det avser föreskrifter eller allmänna råd som omfattas av 2 § i förordningen.3 Inte heller är 
det nödvändigt om myndigheten bedömer att det saknas skäl för att genomföra en konsekvensutred-
ning. En bedömning om att en konsekvensutredning är obehövlig måste emellertid dokumenteras. 
 
Konsekvensutredningens omfattning kan sedan variera i det enskilda fallet. Nivån på detaljer och 
djupet av utredning ska anpassas efter föreskrifterna och de allmänna råden som ska ges ut. Det 
finns varken allmänna riktlinjer eller någon mall att följa. Utgångspunkter för att få stöd i bedömning-
en om vad som är en lämplig omfattning kan fås genom att överväga till exempel problemets och 

                                                
1  Till exempel, i Adobe Acrobat Reader DC, aktivera bokmärken genom menyn "Visa, Visa/Dölj, Navigerings-

rutor, Bokmärken". 
2  Jämför 19 § myndighetsförordning (2007:515) ”Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga konsekven-

serna begränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn.”. 
3  Förordningen ska inte tillämpas på (1) föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten, (2) 

föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191), 
(3) föreskrifter för utrikesförvaltningen, och (4) föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförord-
ningen (2018:658) eller allmänna råd till den förordningen. 
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förslagets komplexitet, förslagets tolkningsutrymme mot och inflytande i det befintliga regelverket, 
och förslagets detaljnivå och syfte.4 
 
Projektet FormatE har utrett, diskuterat, övervägt, och diariefört de delar som ska beröras i Innehållet 
i en konsekvensutredning (a. 1.2.2) i viss eller stor utsträckning. Genom projektets referensgrupp, 
och Riksarkivets interna förfaranden, har interna och flertal externa intressenter inom offentlig sektor 
fått tillfälle att ta del av och yttra sig skriftligt såväl som muntligt i projektets utredningar, diskussioner 
och överväganden.5 Slutsatser och andra relevanta delar av det resulterade underlaget kommer att 
dokumenteras och kompletteras med ytterligare överväganden i denna konsekvensutredning. Den 
färdigställda utredningen kommer sedan att skickas ut på remiss i enlighet med Riksarkivets sed-
vanliga rutiner för remittering av föreskrifter och allmänna råd. 

1.2.2 Innehållet i en konsekvensutredning 

1.2.2.1 Grundläggande frågor 

Det framgår av 6 § i förordningen vilka grundläggande frågor som ska besvaras av en konsekvens-
utredning. Därutöver kan ytterligare frågor behöva ställas beroende på vad föreskrifterna eller de 
allmänna råden omfattar. Vissa av dessa frågor har bedömts falla under Avgränsning (a. 1.2.3). 
 

# AVSNITT BESKRIVNING 

2 Problembeskrivning6  

2.2 Nuläget – Vad är problemet? 

2.4 Avsedda förändringar – Vad vill myndigheten uppnå? 

3 Styrmedel – Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 
uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte 
kommer till stånd? 

3.1 Ingen styrning (nollalternativet) 

3.2 Styrning utan föreskrifter 

3.3 Styrning med föreskrifter 

4 Bemyndigande – Vilken bemyndigande grundar sig myndighetens be-
slutanderätt? 

4.6.2.1 14 kapitlet 3 § regeringsformen – Vilka överväganden har gjorts enligt 14 kapitlet 3 § 
regeringsformen? 

4.7 Förhållandet till unionsrätten – Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen? 

5 Intressenter – Vilka berörs av regleringen? 

6 Kostnadsmässiga konsekvenser – Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser med-
för regleringen? 

– Vilka liknelser och skillnader finns det mellan konsek-
venserna för de övervägda regleringsalternativen? 

                                                
4  ESV Vägledning (2015:19), sidan 40. 
5  Referensgruppens sammanställning har under projektets gång växt från den första diarieförda förteckningen 

på 21 personer till den senaste diarieförda förteckningen i skrivande stund på 56 personer (jan 2020). 
6  Handledning för konsekvensutredning, Problem och lösning, senast uppdaterad 20200508. 
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# AVSNITT BESKRIVNING 

7 Ikraftträdande – Behöver särskilda hänsyn tas när det gäller tidpunkten 
för ikraftträdande och finns det behov av speciella in-
formationsinsatser? 

8 Uppföljning – Hur ska konsekvenserna följas upp? 

1.2.2.2 Regleringens betydelse för företag utöver vad som omfattas av en grundläggande utredning 

Det anges i förordningens 7 § att konsekvensutredningen ska i den omfattning möjlig även beskriva 
hur föreskrifter kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt utöver vad som följer av 6 § i förordningen. 
 
Författningsförslaget reglerar inte företag som sådana, men eftersom förslaget avser att omfatta hela 
den offentliga sektorn genom 1-2 a §§ arkivlagen innefattar det även OSL-sammanslutningar.7 Där-
med kan författningsförslaget omfatta företag. För företag som inte faller under en OSL-samman-
slutning kan författningsförslaget endast indirekt påverka dem, och endast i den utsträckning deras 
verksamhet riktar in sig mot produkter och tjänster till sådana verksamheter som omfattas av författ-
ningen. 
 

# AVSNITT BESKRIVNING 

5 Intressenter – Vilka berörs av regleringen? 

5.2.4 Företag – Hur många företag berörs, i vilka branscher, och vad är deras storlek? 

  – Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? 

  – Hur påverkas konkurrensförhållandena för företagen? 

6 Kostnadsmässiga 
konsekvenser 

– Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad in-
nebär regleringen för företagens administrativa kostnader? 

– Vilka andra kostnader kan tillkomma? 

– Vilka förändringar behöver vidtas till följd av den föreslagna regleringen? 

– Hur kan regleringen i andra avseenden påverka företagen? 

1.2.2.2.1 Regelrådet 

I enlighet med förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet ska 
även Regelrådet få tillfälle att inom en tid av minst två veckor yttra sig över denna konsekvensutred-
ning tillsammans med författningsförslaget.8 

1.2.3 Avgränsning 

1.2.3.1 Konsekvenser enligt 8 § andra stycket 

Det bedöms att författningsförslaget varken direkt eller indirekt kommer att medföra 

                                                
7  Sådana juridiska personer som avses i 2 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Det vill säga, aktiebo-

lag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller region utövar ett rättsligt bestämm-
ande inflytande. 

8  ”Regelrådet sammanträder varannan vecka, med undantag för semesterperioden på sommaren. Vi önskar 
därför få remisser med minst två veckors svarstid i förhållande till Regelrådets mötesdatum. …”. 

 http://www.regelradet.se/remittera-till-oss/svarstid-for-remisser/ (20190602) 

http://www.regelradet.se/remittera-till-oss/svarstid-for-remisser/
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… förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för 

kommunernas eller regionernas organisation eller verksamhetsformer, … . 

 
Det kan läsas i Ds 2014:10 att bestämmelsen avser undanröja osäkerhet kring hur föreskrifter på-
verkar kommuners och regioners kostnader som uppstår på grund av nya skyldigheter, och deras 
intäkter som till exempel taxor (s. 21). Samtidigt kan en utredning även komma fram till eventuella 
kostnadsbesparingar som kan följa av nya föreskrifter. Av promemorian framgår dessutom att be-
stämmelsen inte avser sådana indirekta konsekvenser som följer av att föreskrifter ändrar regelverk 
som reglerar annat än kommunernas och regioners skyldigheter och befogenheter men som ändå 
kan påverka deras ekonomi. 
 
I Statskontorets Rapport (2011:17) redovisas ett underlag för proportionalitetsbedömning av förslag 
till ny lagstiftning som kan komma att inskränka den kommunala självstyrelsen. Rapporten redogör 
för vad en sådan proportionalitetsbedömning kan behöva beakta vid lagstiftningsprocessen. Det 
centrala i en konsekvensanalys är att först klarlägga hur förslagen påverkar den kommunala verk-
samheten (s. 8-9, 65, 67-68). Ett åliggande för kommuner och regioner är nödvändigtvis inte i sig 
tillräckligt för att påverka deras självstyrelse, och Statskontoret lyfter fram ett antal frågeställningar 
som är särskilt viktiga att besvara i en proportionalitetsbedömning:9 

– Påverkar förslaget uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunsektorn? 

– Begränsar förslaget den kommunala beskattningsrätten? 

– Har förslaget betydelse för den kommunala demokratin. Till exempel, genom att begränsa full-
mäktiges möjligheter att fatta beslut? 

o Påverkar det kommun- eller regionpolitikernas handlingsutrymme eller medborgarnas 
möjlighet att utöva inflytande? 

– Försvårar eller omöjliggör förslaget en lokal anpassning? 

– Påverkar förslaget kommunernas och regionens möjlighet att bestämma hur de ska bedriva eller 
organisera sin verksamhet? 

o Här bör särskilt beaktas om förslaget innebär en reglering av organisation, bemanning 
och behörighet i kommunal verksamhet. 

– Innebär förslaget att man inom någon del av den kommunala verksamheten inför nya rättigheter 
för medborgarna? 

– Innebär förslaget statlig tillsyn över kommunal verksamhet? 

– Innebär förslaget att en kommun eller en region görs beroende av att tillstånd ges från en statlig 
myndighet? 

– Föreslås domstolskontroll av den kommunala verksamheten? 

All lagstiftning medför emellertid inte en sådan inverkan på det kommunala självstyret som hittills har 
uppräknats. Statskontoret nämner i rapporten (s. 68) som exempel: 
 

                                                
9  Se vidare sidorna 63-76 i rapporten (a. 7) Vad kan behöva beaktas vid en proportionalitetsbedömning?. 
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… Vissa lagbestämmelser berör kommuner och landsting i deras egenskap av arbetsgivare, mål-

tidsproducent, fastighetsägare etcetera. Här omfattas kommuner och landsting av samma 

lagstiftning som andra arbetsgivare, måltidsproducenter etcetera. Vidare måste kommuner och 

landsting kunna omfattas av säkerhetsföreskrifter med mera av produktionsmässig karaktär. I 

dessa situationer blir det inte aktuellt att göra en prövning av den föreslagna lagstiftningen utifrån 

de värden som den kommunala självstyrelsen är satt att värna. 

 
Nästa steg i proportionalitetsbedömningen (s. 9-11, 33-34) är att göra en intresseavvägning mellan 
de demokrativärden och effektivitetsvärden som finns på lokal och regional nivå (s. 15-17) mot så-
dana som finns på nationell nivå (s. 37-38, 69) med hänsyn till det verksamhetsområde som avses 
(s.ä. s. 72).10 Till exempel, frågor som bör kunna ställas: 

– Är den tilltänkta regleringen nödvändigt med hänsyn till ändamålet? 

– Finns det mindre ingripande sätt än statlig reglering för att uppnå målen? 

– Vad är de nationella mål som eftersträvas?11 

– Finns ett behov av en enhetlig reglering? 

– Hur har ansvarsfördelningen varit historiskt eller traditionellt? 

Det framgår av denna konsekvensutredning att författningsförslagen reglerar den närmare innebörd-
en av 5 § andra punkten arkivlagen med stöd av ett Bemyndigande (a. 4) som varken kan ålägga 
skyldigheter eller tilldela befogenheter.12 De kostnader i kommuners och regioners organisation och 
verksamhetsformer som uppstår på grund av skyldigheter i ett regelverk är direkt hänförliga till arkiv-
lagen. Mot bakgrund av detta kommer kostnader till följd av författningsförslaget avgränsas till Inne-
hållet i en konsekvensutredning (a. 1.2.2). 

                                                
10  Jämför 14 kapitlet 3 § i kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform: ”En inskränkning i den kom-

munala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett 
den.”. 

11  Statskontorets Rapport (2011:17) hänvisar till (s. 64) regeringens bedömning i Proposition 2009/10:175, sidan 
82, om Relationen mellan staten och den kommunala sektorn att ”… En strategi för statens styrning, inklusive 
vilken informationsförsörjning som behövs för att staten ska kunna bedriva en långsiktig och samlad styrning 
av den kommunala sektorn, bör tas fram.”, men ”… att de nuvarande samrådsformer som finns mellan stat 
och kommun är tillräckliga.”. Syftet var att ”En strategi bör medföra att styrningen blir tydligare och mer 
sammanhållen. … En väsentlig del av den statliga styrningen av kommuner och landsting och en grund för att 
utveckla en samlad statlig styrning är den nationella informationsförsörjningen. För att staten ska kunna 
identifiera och hantera problem så som brist på samverkan mellan olika sektorer eller mellan olika regelverk 
behövs en förbättrad informationsförsörjning. …”. Av betydelse i sammanhanget är att författningsförslagen i 
denna konsekvensutredning är en förutsättning för en fungerande nationell informationsförsörjning. Se även 
och jämför sidorna 130-132, om Förutsättningarna för vidareutnyttjande av information [från den offentliga 
förvaltningen] behöver förbättras, till exempel ”… Information bör i så stor utsträckning som möjligt göras 
tillgänglig i elektronisk form i standardiserade format för att ge bästa förutsättningar  för  vidareutnyttjande. …”, 
vilket förutsätter att de framställs med lämpliga materiel och metoder. Det är denna betydelse av ”beständighet” 
som hamnat i skymundan av ambitionerna med ”digitalisering” men som kommer orsaka långsiktiga konse-
kvenser. Se vidare Avgränsning och precisering (a. 2.3). 

12  Jämför SOU 2013:73. ”De befogenheter regeringen har att meddela föreskrifter om verkställighet av lag (8 
kap. 7 § RF) bör normalt inte kunna leda till föreskrifter som påverkar kommunernas kostnader och därför 
heller inte aktualisera en tillämpning av den kommunala finansieringsprincipen. Skälet till detta är att verk-
ställighetsföreskrifter utgör tillämpningsföreskrifter av administrativt slag eller föreskrifter som kompletterar en 
lag utan att tillföra något väsentligt nytt.” (s. 166-167). 
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1.2.3.2 Inhämtande av yttrande från regeringens medgivande 

Det bedöms att det inte finns anledning att inhämta regeringens medgivande för författningsförslaget, 
eftersom 

– dels, författningsförslaget uteslutande innehåller verkställighetsföreskrifter, 

– dels, Regeringskansliet har kännedom om författningsförslaget och är med i referensgruppen för 
projektet, 

– dels, författningsförslaget kommer ha en övergångsperiod innan den behöver tillämpas. 

En myndighet ska inhämta regeringens medgivande om en tillämpning av författningsförslaget kan 
få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga. Denna 
skyldighet framgår av förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskri-
fter. Fråga om vad som menas med inte oväsentliga kostnader. 
 
Av Ds 2014:10 framgår (s. 25-26) att det är 
 

… varken möjligt eller lämpligt att i författning ge en preciserad definition av vad som ska anses 

utgöra inte oväsentliga effekter på kostnader eller intäkter, bl.a. då historiska, strukturella och 

konjunkturella omständigheter kan behöva vägas in i sammanhanget. 

 
Det finns inte heller någon praxis att hämta ledning från om innebörden av uttrycket.13 En anledning 
till detta är att bestämmelsen är avsedd att tillämpas i undantagsfall. I Ds 2014:10 görs en jämförelse 
med en tidigare skyldighet att inhämta regeringens medgivande som gällde fram tills 2008, vilken 
endast tillämpades i ett fåtal fall (s. 26). Promemorian fortsätter förklara att 
 

Den nu föreslagna regleringen är inte avsedd att få en mer omfattande användning, varför 

gränsen för vilka föreskrifter som kräver regeringens medgivande bör vara densamma. 

Regleringen är således endast avsedd att utnyttjas undantagsvis i fall då de föreslagna 

föreskrifterna kan förutses leda till mer omfattande ekonomiska konsekvenser för staten, 

kommuner eller landsting. En annan ordning skulle riskera att försena angelägna regleringar och 

förta själva syftet med att delegera föreskriftsrätt till myndigheter. 

 
Vad som menas med inte oväsentliga kostnader eller omfattande ekonomiska konsekvenser kan 
möjligtvis förstås mot bakgrund av det problem som förordning (2014:570) avser att reglera. I pro-
memorian beskrivs hur en av regeringen bemyndigade myndigheter kan fatta beslut som försätter 
regeringen såväl som riksdagen i en situation där det finns förväntningar på att resurser avsätts i 
statens budget för att uppfylla de kostnadsmässiga konsekvenserna som följer av myndighetens 
utfärdade föreskrifter. Ekonomiska förväntningar kan uppstå dels för statliga myndigheter när nya 
åläggande föreskrivs av andra statliga myndigheter, dels för kommuner när den grundläggande eko-
nomiska relationen mellan stat och kommuner förändras och därmed aktualiserar den kommunala 

                                                
13  ESV Vägledning (2015:19), sidorna 30-31. 
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finansieringsprincipen (s. 23).14 Det finns alltså ett behov för regeringen att få en grep om konse-
kvenserna av alla föreskrifter och allmänna råd som utfärdas. Detta behov måste emellertid avvägas 
mot svårigheter att bedöma oväsentliga kostnader, fördröjningar i beslut, och hur det kan påverka 
den ändamålsenliga arbetsfördelningen mellan förvaltningsmyndigheter och Regeringskansliet (s. 
25). 
 
I Budgetprocesskommitténs slutbetänkande SOU 2013:73 berördes Några exempel på föreskrifter 
som ökat kommuners och landstings kostnader (s. 168) och Ökade kostnader för statliga myndig-
heter (s. 170). Exempel på det förra var från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; ett som 
införde en skyldighet för kommuner och regioner att genomföra ett vaccinationsprogram, och ett 
annat som avsåg reglera bemanning för personer med demenssjukdom. Som exempel på det 
senare var föreskrifter utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, och 
 

… Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2010:2) om enkelsidig utskrift eller kopiering av handling som 

ska bevaras.[15] Den konsekvensutredning som gjordes visade att enkelsidig utskrift eller 

kopiering skulle medföra ökade kostnader för papper och arkivutrymme jämfört med vad 

dubbelsidig kopiering skulle göra. 

 
Gemensamt för alla dessa exempel är att de direkt reglerar statliga myndigheters organisation eller 
verksamhetsformer, eller direkt påverkar kostnader och intäkter. Det finns med andra ord nära lik-
heter med vad som sagts om Konsekvenser enligt 8 § andra stycket (a. 1.2.3.1). 
 
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2010:2) har utfärdats med stöd av 2 § och 11 § arkivförordningen 
(1991:446). Det är emellertid 11 § arkivförordningen som ger Riksarkivet Bemyndigande (a. 4) att 
reglera användningen och hanteringen av skrivmateriel.16 Om bestämmelsen istället avgränsas att 
ges ut endast med stöd av 2 § arkivförordningen om vad som för olika fall krävs av materiel och 
metoder med hänsyn till behovet av beständighet skulle den kunna formuleras som följande: 
 

                                                
14  Se Ds 2014:10. ”Principen innebär att staten inte bör införa nya obligatoriska uppgifter för kommuner och 

landsting, göra tidigare frivilliga uppgifter till obligatoriska, ändra ambitionsnivån på befintliga uppgifter eller 
göra regeländringar som påverkar kommuners möjligheter att ta ut avgifter utan medföljande finansiering, t.ex. 
höjda statsbidrag. En förändring som leder till sänkta kostnader för kommunerna och landstingen bör på mot-
svarande sätt medföra minskade bidrag. Finansieringsprincipen gäller även myndigheters bindande beslut. 
Principen och dess tillämpning har godkänts av riksdagen (prop. 1993/94:150 bil. 7 s. 30, bet. 1993/94:FiU19, 
rskr. 1993/94:442).” (s. 17). 

15  Bestämmelsens fullständiga lydelse i 2 a § är ”Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut 
eller kopieras enkelsidigt.”. 

16  Innebörden av skrivmateriel är i detsamma som materiel, se proposition 1989/90:72, bilaga 1. ”[5 § 2 arkiv-
lagen] avser frågor om skrivmateriel och skrivmetoder” (s. 72:3). Jämför till exempel sidan 59 i samma bilaga 
1 till proposition. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 26 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

Materiel och metoder för utskrift eller kopiering av en handling ska ha stöd för enkelsidiga 

utskrifter och kopior. 

Allmänna råd. För de fall handlingar ska framställas för bevarande bör verksamheten skriva ut 

dessa enkelsidigt. 

 
Riksarkivet kan alltså inte med stöd av 2 § arkivförordningen (1991:446) föreskriva att materiel och 
metoder ska användas. Det finns egentligen inte heller någon anledning för Riksarkivet att föreskriva 
en sådan skyldighet eftersom ett sådant krav följer av 5 § arkivlagen (1990:782); materiel och meto-
der ska användas vilka är lämpliga med hänsyn till behovet att framställa arkivbeständiga handlingar. 
Det är först med bemyndigandet i 11 § arkivförordningen Riksarkivet kan ålägga en myndighet skyl-
dighet att använda materiel och metoder. Konsekvenserna av 2 § och 11 § arkivförordningen är 
därför långt skilda. Denna distinktion är en av anledningarna till varför Riksarkivet nu ser över sina 
författningar och skiljer mellan regler föreskrivna med 2 § från sådana som ska föreskrivas med 11 § 
arkivförordningen. Riksarkivet kan endast utfärda verkställighetsföreskrifter med det förra bemyndig-
andet, medan det senare bemyndigandet ger möjligheten att dessutom ålägga statliga verksamheter 
särskilda skyldigheter som medför direkta kostnadsmässiga konsekvenser.17 
 
En gränsdragningsproblematik kan uppstå när kraven på materiel och metoder blir så inskränkande 
att de i praktiken medför att en verksamhet endast kan välja en specifik sådan. Till exempel kan 
Riksarkivet föreskriva med bemyndigandet i 2 § arkivförordningen att alla tecken i en teckenkodning 
ska kunna kopplas till kodpunkter i Unicode. Ett sådant krav kan medföra att vissa verksamheter 
endast använder UTF-8, -16, eller -32, eftersom andra teckenkodningar som Ascii 7-bit eller ”Iso 
8859” inte kan uppfylla de tekniska kraven utan ytterligare tekniska åtgärder.18 
 
Det tekniska kravet kan emellertid avse för olika fall. Till exempel, att vid framställning av text med 
internationella tecken är det mest lämpliga teckenkodningen UTF-8 vilket tillåter en långsiktig an-
vändning och hantering för en mängd diverse syften, allt från maskinbehandling till överföring mellan 
system. Ett sådant inskränkt tekniskt krav är å andra sidan fortfarande inte ett krav på att använda 
föreskrivna materiel och metoder. I praktiken kan andra teckenkodningar vara lika lämpliga under 
förutsättning att en verksamhet har full kunskap och insikt kring fördelarna och nackdelarna med 
specifika materiel och metoder. 
 
Verkställighetsföreskrifter är alltså sådana föreskrifter som inte direkt påverkar en verksamhets orga-
nisation eller verksamhetsformer, eller direkt påverkar kostnader och intäkter. Till exempel, genom 
att reglera åtgärder som ska eller ska inte vidtas. Detta bör rimligen vara ett skäl som talar för att 
inte behöva inhämta regeringens medgivande.19 
 

                                                
17  Jämför Ds 2014:10. ”Verkställighetsföreskrifter kan fylla ut eller precisera en lagbestämmelse och tillföra vad 

som behövs för att en lag ska kunna tillämpas i praktiken. De får inte tillföra något väsentligt nytt i sak eller 
förändra innehållet i en lagbestämmelse. … Av detta får anses följa att nya skyldigheter inte kan uppstå genom 
verkställighetsföreskrifter.” (s. 13). 

18  PDF använder andra teckenkodningar men kan koppla teckenkodningarna till Unicode kodpunkter genom en 
kopplingstabell. Liknande tekniska metoder förekommer även i teckensnitt för att koppla glyfer till Unicode-
kodpunkter. 

19  Jämför Ds 2014:10. ”Även om situationen inte kan uteslutas, torde det vara ovanligt att myndigheterna ska 
behöva inhämta regeringens medgivande för att besluta verkställighetsföreskrifter, då dessa, som anförts i 
avsnitt 3.2.2 [s. 12-13], inte kan innebära några nya skyldigheter.” (s. 26-27). 
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Ett annat skäl följer av den tolkning som görs här av givna exempel i SOU 2013:73; att exemplen 
betonar den totala kostnaden i relation till att tidsmässigt kunna hantera kostnaden inom den sam-
manhållna statliga budgetprocessen. Den slutsats som dras här är att ju högre kostnader som kan 
uppstå desto längre övergångsperiod bör föreskrivas. Detta bör ge tillräckligt med tid för regeringen 
att dels samordna eventuella kostnader inom den övergripande budgetplaneringen, dels invända 
mot införandet av föreskrifter innan de får verkan. 

1.2.4 Uppföljning av konsekvensutredningen 

En myndighet ska följa upp konse-
kvenser av sina föreskrifter och all-
männa råd för att ompröva dem och 
genomföra en ny konsekvensutred-
ning när de grundläggande förutsätt-
ningar som föranledde beslutet för-
ändras. När och hur en sådan upp-
följning genomförs bestäms av myn-
digheterna själva, men vägledning 
kan hämtas i underlag från ESV20 
såväl som Tillväxtverket.21 
 

# AVSNITT BESKRIVNING 

8 Uppföljning – Med uppföljning avses dels vad som har hänt, dels varför det har hänt.22  

8.1 Rutiner – Vem ska göra vad när? 

8.1 Metod – Hur ska uppföljningen göras? 

1.3 Källunderlag 

Begreppet källunderlag fångar källa och källmaterial. Med en källa avses fysiska fenomen som gett 
upphov till källmaterial. Källa innefattar fysiska personer, vilka kan anges som individer men kan 
även representeras genom en juridisk person eller andra abstrakta sammanslutningar av fysiska 

                                                
20  ESV Vägledning (2015:19), sidan 45. 
21  Tillväxtverket, Handledning för konsekvensutredning, Följa upp regler, senast uppdaterad 20200511. 
22  ESV Vägledning (2005:26). ”… en utvärdering och en uppföljning representerar olika sätt att ta fram informa-

tion och kunskap om en verksamhet, och att en utvärdering och en uppföljning har olika syften. Man brukar 
säga att uppföljningen beskriver vad som har hänt, medan utvärderingen förklarar varför. En utvärdering syftar 
till en djupare förståelse av enskilda fenomen eller aspekter, medan en uppföljning vanligen vill bidra till en 
bredare kännedom om generella fenomen – trender, tendenser, översikter och liknande.” (s. 5). 

Figur 2 Översikt av uppföljningsprocessen.1 Bilden har justerats i ljus och 
skärpa. 
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personer. En källa kan vara en grundkälla (primär källa), eller källreferent (sekundär, tertiär källa, 
och så vidare). Med källmaterial avses objektet för studie vilket kan vara av originalet eller en kopia 
av det. 

1.3.1 Inledning 

Konsekvensutredningen utgår från författningskommentarerna, varför dessa ska läsas tillsammans, 
och metodiken från ArkivE 2.0 som behandlar källunderlag utifrån en skala från Perifera (a. 1.3.1.1) 
till Centrala (a. 1.3.1.2) källor och källmaterial. 

1.3.1.1 Perifera 

Utgångspunkten är att all källunderlag är perifer. I detta gränsområde tillämpas en informell och 
generell källkritik, men inte en genomgående analys av källan eller källmaterialet. Beskrivning av 
källunderlaget återges enligt en sedvanlig Källförteckning (a. 9), eller endast i nothänvisningar. En 
perifer användning av källunderlaget avser till exempel: 

– Att illustrera exempel, demonstrera fall, eller konkretisera ett sammanhang. 

– Att hänvisa till för vidare läsning. 

– Att verifiera eller falsifiera ett påstående, eller att jämföra mot i syfte att urskilja avvikelser.23 

– Att kartlägga ämnesområdet, beskriva eller presentera resonemang, argument, eller slutsatser 
som kan användas för att orientera ämnesområdet, formulera frågeställningar, eller identifiera 
problem. 

– Att redogöra för normativa regler som följs, vilka ska följas, eller det inte finns anledning att avvika 
från,24 såsom anvisningar, beslut, författningar, policyer, tekniska specifikationer, standarder. 

Ju mer perifera källunderlag redogörs, utreds och analyseras desto mer blir de Centrala (a. 1.3.1.2). 

1.3.1.2 Centrala 

Det centrala källunderlaget är Perifera (a. 1.3.1.1) källunderlag som mer utförligt utsatts för källkritik. 
Till exempel, genom att redogöra för källans bakgrund eller källmaterialets innehåll, eller att ana-
lysera och bearbeta källunderlaget. En mer djupgående behandling kan aktualiseras när källunder-
laget till exempel 

– gör påståenden eller drar slutsatser som det finns anledning att ställa frågor om, 

– motsäger andra källunderlag, eller sin egna interna logik, 

– är ett omfattande arbete som kartlägger eller utforskar ämnesområdet, 

– är normativ men källans avsikt eller källmaterialets innehåll behöver närmare analyseras för att 
kunna tolka och förstå innebörden av den, 

– är kritiserat eller tar en kontroversiell ställningstagande, eller avviker från annat källunderlag, 

– är vanligt förekommande bland källreferenter. 

                                                
23  Om källunderlaget inte avviker finns inte heller anledning att mer djupgående utreda källan eller källmaterialet. 
24  Till exempel, närmare utredning av källunderlaget i dessa fall handlar vanligtvis om att klargöra otydligheter 

eller motivera en viss tolkning, men vars innehåll är annars gällande oavsett källkritik. 
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1.3.2 Urval 

Konsekvensutredningen är en offentlig utredning. De slutsatser som inte följer av empiri ska kunna 
härledas till en rättslig grund. Beslut och val ska alltid härledas till en rättslig grund. 
 
Urvalet av källunderlag som ligger till grund för slutsatser utgår från sådana källor som följer av det 
Styrande (a. 1.3.2.1) källunderlaget. Detta kompletteras sedan med utredningar från myndigheter 
som berör ”IT” och ”digitalisering”. Av betydelse är främst lägesrapporter. I de flesta fall avgränsas 
källunderlaget efter datum eller senaste utredningen inom området. Det finns emellertid fall där det 
kan vara av intresse att ta del av och jämföra slutsatser från tidigare utredningar. Det händer även 
att utredningar från en myndighet tas över av en annan, eller att publikationer utgivna av en myndig-
het tillhandahålls av en annan. För att underlätta för den framtida översynen av konsekvensutred-
ningen upprättas en mer utförlig förteckning än vad som kanske vanligtvis är nödvändigt. Av denna 
anledning kommer även utredningar som inte är färdiga att redogöras, dels för framtida utredare att 
bevaka, dels för läsare att kunna följa upp. 

1.3.2.1 Styrande 

Avsikten är att konsekvensutredningen, författningsförslag och författningskommentarer ska utform-
as i enlighet med det styrande underlaget i Tabell 1, och eventuella avvikelser ska uttryckligen moti-
veras. Det kan emellertid vara svårt att från början få texterna fullt förenliga med riktlinjer på grund 
av till exempel förbiseende eller befintliga vanor att skriva texter. Om läsaren tolkar i texten avvikelser 
från riktlinjer och det saknas en motivering för avvikelsen, eller motiveringen uppfattas som bristfällig, 
skicka gärna ett inlägg till FormatE@Riksarkivet.SE. 

Tabell 1 Förteckning över styrande underlag som är av betydelse främst för att skriva en konsekvensutredning. Det finns 

ett antal underlag som inte har förtecknats här,25 vilka istället redogörs för i författningskommentarerna. Underlaget är 
ordnat efter senaste publicerat datum. 

# UNDERLAG KRAV 

1.  
Kommerskollegiums föreskrifter (KFS 2020:1) om tekniska 
regler 

– Tvingande 

2.  Statskontoret Den statliga värdegrunden – Grundläggande principer 

3.  Tillväxtverket Handledning för konsekvensutredning – Vägledande 

4.  ESV Vägledning (2015:19) – Vägledande 

5.  
Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut 
om vissa föreskrifter 

– Tvingande 

6.  Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter – Vägledande 

7.  PM 2014:3 Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet – Vägledande 

8.  Isof Myndigheternas skrivregler – Vägledande 

                                                
25  Till exempel, Ds 2014:1, Ds 1998:43, PM 2011:1, PM 1994:4. 

mailto:FormatE@Riksarkivet.SE
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# UNDERLAG KRAV 

9.  
Allmän konsekvensutredning (2012) för Riksarkivets myndig-
hetsspecifika föreskrifter (RA-MS) 

– Tvingande men inte tillämpligt i 
detta fall. 

– Kartläggning av de typiska konse-
kvenserna vid RA-MS för gallring. 

10.  
Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av ytt-
rande från Regelrådet 

– Tvingande 

11.  Statskontoret Rapport (2011:22) – Vägledande 

12.  Statskontoret Rapport (2011:17) – Vägledande 

13.  Språklagen (2009:600)26 – Tvingande 

14.  
Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-
ning 

– Tvingande 

15.  Förordningen (1994:2029) om tekniska regler – Tvingande 

  

                                                
26  Att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.” (11 §) är enligt förarbetena till lagen 

riktat mot kommunikationen med enskilda medborgare. Jämför 12 § om att ”Myndigheter har ett särskilt ansvar 
för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.”. 
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2 PROBLEMBESKRIVNING 

2.1 Bakgrund 

Konsekvensutredningen tas fram under en tid där samhället alltmer intensivare drivs av och drivs 
mot en organisering kring representation av mänskliga artefakter och relationer i form och funktion 
av diskreta värden lagrade i binära format.27 Detta kan observeras internationellt och nationellt, på 
regional såväl som lokal nivå inom alla områden av samhället. Till exempel, ekonomiska, politiska, 
sociala. De följande underavsnitten redogör kortfattat för politiska satsningar inom den Europeiska 
unionen i allmänhet och inom Sverige i synnerhet. 

2.1.1 Europeiska kommissionen 

Inom EU är den digitala inre marknaden ett av Europeiska kommissionens prioriterade områden 
med de uppsatta målen att förändra förutsättningarna och omständigheterna för e-handel, upphovs-
rätt, media, säkerhet, öppen data, personlig integritet, och digital kompetens.28 I kommissionens 
handlingsplan (eng.) European eGovernment Action Plan 2016-2020 anges prioriterade policy-
områden och de åtgärder som ska vidtas.29 Det finns ett policyområde för kulturarv och digitalt 
bevarande, vilka emellertid inte är inte prioriterade områden,30 där det bedrivs och har bedrivits inom 
diverse ramverk för samverkan och finansiering flertal projekt om digital kultur.31 

                                                
27  Att människor använder, anpassar sig till och organiserar sig kring tekniken har på ”sistone” uppmärksammats 

skilja sig från att framställa information representerad med analogteknik med digitalteknik. Båda företeelser 
har och kan fortfarande benämnas digitalisering, medan försök att särskilja den senare från den förra har 
medfört införandet av termen digitisering. 

28  Se vidare https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en (20190621). 
29  Se vidare https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020 (20190624). 
30  Se vidare https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-cultural-heritage (20190621). 
31  Se vidare https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/programme-and-projects/project-factsheets (20190624). 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/programme-and-projects/project-factsheets
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2.1.2 Regeringen 

 

Figur 3 En karta på nationella aktörer som antingen har i sitt uppdrag att främja och genomföra regeringens 

digitaliseringspolitik eller har en överenskommelse med regeringen om ett sådant uppdrag.32 Bilden har justerats i ljus 
och skärpa. 

Den svenska regeringens digitaliseringspolitik har bedrivits och bedrivs i flera spår.33 Det har tagits 
fram en del betänkanden från diverse utredningar. Till exempel, SOU 2017:23 (digitalforvaltning.nu) 
Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster, och SOU 2017:114 Reboot – omstart 
för den digitala förvaltningen. Under 2017 inrättades ett Digitaliseringsråd,34 under 2018 etablerades 
Myndigheten för digital förvaltning,35 och under 2019 bildades Infrastrukturdepartementet, ett helt 

                                                
32  https://digitaliseringsradet.se/sveriges-digitalisering/digitaliseringspolitik/aktoerer-inom-ekosystemet (20190623) 
33  Se vidare https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik (20190621). 
 För en längre tillbakablick se Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning 

och konkurrens, a. 2.2 Nationell policy, för användning av standarder i Sverige. 
34  Se vidare https://digitaliseringsradet.se (20190622). Ska inte sammanblandas med Digitaliseringsrådet från 2011 

som ersattes av Digitaliseringskommissionen (2012-216). Digitaliseringsrådet (2011) inrättades i anslutning till 
strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet 2011 (s. 18).  

 https://www.regeringen.se/49bb4c/contentassets/2110f9c005e0424ca080bf8b53bb8600/regeringskansliet-2011---korta-fakta-om-
myndighetens-verksamhet (20190622) 

35  Se vidare https://www.digg.se (20190621). 

https://digitaliseringsradet.se/sveriges-digitalisering/digitaliseringspolitik/aktoerer-inom-ekosystemet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik
https://digitaliseringsradet.se/
https://www.regeringen.se/49bb4c/contentassets/2110f9c005e0424ca080bf8b53bb8600/regeringskansliet-2011---korta-fakta-om-myndighetens-verksamhet
https://www.regeringen.se/49bb4c/contentassets/2110f9c005e0424ca080bf8b53bb8600/regeringskansliet-2011---korta-fakta-om-myndighetens-verksamhet
https://www.digg.se/
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nytt departement som ansvarar för bland annat digitalisering och IT.36 Det har tagits förnyade insat-
ser för främjande av digitalisering och digital samverkan mellan stat, kommuner och regioner. Till 
exempel, Vision e-hälsa 2025,37 #skolDigiplan,38 och en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv,39 
och stöd för regioner att inrätta Digitaliseringskoordinatorer (2018-2020).40 
 
Riktningen för regeringens digitaliseringspolitik anges år 2019 i Digitaliseringsstrategin, vilken utgörs 
av fem delmål – Digital infrastruktur, Digital innovation, Digital kompetens, Digital ledning, Digital 
trygghet – för ett hållbart digitaliserat Sverige.41 
 

Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter. 

 

2.1.3 Myndigheter och andra offentliga verksamheter 

Det finns flertal exempel på främjande av digitalisering och digital samverkan inom och mellan stat-
liga, regionala och kommunala verksamheter. Här kan nämnas eSam mellan statliga myndigheter 
och SKR,42 föreningen Sambruk för kommunal verksamhetsutveckling mellan kommuner,43 och 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.44 På regional och kommunal nivå finns flertal resurser. 
Till exempel, Inera och SKL Kommentus,45 ett antal regioner har tagit fram R7e-arkiv,46 medan kom-
muner samarbetar genom samverkansavtal som E-arkivcentrum Dalarna, eller kommunala arkivför-
bund som Sydarkivera,47 och projekt som eSamverkan,48 och SkånEarkiv.49 Inera, ett företag under 
SKR, har tillsammans med R7e-arkiv, Sydarkivera och SKR tagit fram en förstudie om att ta fram ett 
nationellt e-arkiv.50 

                                                
36  Se vidare https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet (20190621). 
37  Se vidare https://ehalsa2025.se (20190622).  
38  Se vidare http://skoldigiplan.se (20190623). 
39  Se vidare SSC R:013. 
40  Se vidare https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-genomfor-insatser-for-att-starka-arbetet-med-digitalise

ring-pa-regional-niva och https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/digitaliseringskoordinatorer.html (20190623). 
41  Se vidare https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin (201906222). 
42  Bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt uppdrag (2009-2015). 
 Se vidare http://www.esamverka.se/ (20190622). 
43  Se vidare https://sambruk.se/foreningen-sambruk (201906223). 
44  Samrådsgruppen har som namnet antyder ett bredare omfång som täcker arkivfrågor i allmänhet. 
 Se vidare http://www.samradsgruppen.se/web/ (20190623). 
45  Se vidare https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/samarbetetinomsklkoncernen.13481.html 

(20190623). 
46  Se vidare http://www.r7earkiv.se (20190625). 
47  Se vidare https://sydarkivera.se (20190623). 
48  Se vidare https://esamverkan.nu (20190623). 
49  Se vidare https://www.lund.se/kommun--politik/diarium-arkiv-och-sekretess/e-arkiv/ (20200526). 
50  Inera, Förstudie utförd på uppdrag av avdelningen för Arkitektur och Regelverk Inera AB, 20190830. 
 Se vidare https://www.inera.se/projekt/nationellt-e-arkiv/ (20200527). 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/
https://ehalsa2025.se/
http://skoldigiplan.se/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-genomfor-insatser-for-att-starka-arbetet-med-digitalisering-pa-regional-niva
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-genomfor-insatser-for-att-starka-arbetet-med-digitalisering-pa-regional-niva
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/digitaliseringskoordinatorer.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin
http://www.esamverka.se/
https://sambruk.se/foreningen-sambruk/
http://www.samradsgruppen.se/web/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/samarbetetinomsklkoncernen.13481.html
http://www.r7earkiv.se/
https://sydarkivera.se/
https://esamverkan.nu/
https://www.lund.se/kommun--politik/diarium-arkiv-och-sekretess/e-arkiv/
https://www.inera.se/projekt/nationellt-e-arkiv/
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2.1.4 Riksarkivet 

Riksarkivets har liksom andra myndigheter gjort betydande ansträngningar mot digitalisering dels i 
bemärkelsen att främja och samverka kring hur den digitala tekniken förändrar människors förhåll-
ande till den offentliga förvaltningen och arkiven, dels i bemärkelsen att framställa och tillhandahålla 
elektroniska handlingar. Detta har kommit till uttryck dels i den interna organisationen, dels det dag-
liga arbetet, dels uppdrag och projekt, dels externa samverkan och projekt. Några exempel på att 
framställa och tillhandahålla elektroniska handlingar är den digitala forskarsalen, nationella arkiv-
databasen, digitalisering av analoga audiovisuella databärare, och att två av de tre strategiska prio-
riteringsområden för FoU-verksamheten 2018-2020 är Digitala informationsstrukturer och Digitalt 
tillgängliggörande. 
 
Riksarkivet har under en lång tid samverkat på en nationell och internationell nivå, och bedrivit och 
slutfört nationella och internationella projekt.51 Ett exempel är eARD vars resultat blev så småningom 
ett regeringsuppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av FGS för den digitala förvaltningens be-
hov (2017-2019). Arbetet har samtidigt fortsatt på EU-nivå genom projekten EARK och EARK4ALL.52 
Ett annat regeringsuppdrag var PSI och öppna data (2016-2018). 
 
När denna konsekvensutredning skrivs har Riksarkivet lämnat flera inspel till Arkivutredningen (a. 
4.1.2).53 Dessa inspel kan sammanfattas avse att belysa värdet av användningen och hanteringen 
av information inom hela samhället; att värderingen av denna information bör göras inom ett 
gemensamt regelverk som inte är fördelat över flera aktörer men istället att samma förutsättningar 
finns oberoende av informationens typ och funktion. Till exempel, analog eller digital, offentlig eller 
privat, eller samhällsviktig information. 

2.2 Nuläget 

2.2.1 Hinder mot digital utveckling 

Mot den politiska Bakgrund (a. 2.1) som råder har de uppsatta målen och ambitionerna som efter-
strävats inte alltid utfallit som förväntat med hänsyn till genomförda insatser. Orsaken har bedömts 
vara flera. Till exempel, 

– kortsiktiga lösningar, 

– bristande, otydlig, och fragmenterad styrning och reglering,  

– avsaknad av finansiering och resurser, gemensamma rättsliga regler och standarder, 

– behov av utbildning och kompetens. 

Slutsatserna har återkommit under en lång tid i flertal utredningar om e-förvaltning och digitalisering 
av den offentliga förvaltningen.54 För att rama in nuläget tar analysen avstamp i Riksrevisionens 
iakttagelser och slutsatser i RIR 2016:14, vilka var bland annat, 
 

                                                
51  Se vidare https://riksarkivet.se/samarbeten-och-projekt (20190623). 
52  Se vidare https://www.eark-project.com och https://e-ark4all.eu (20190623). Se även Användningen och hanteringen av 

materiel och metoder (a. 2.3.2.2). 
53  Se vidare https://riksarkivet.se/arkivutredningen (20190623). 
54  Till exempel, RIR 2016:14 (s. 20-21), SOU 2018:72,  avsnittet Problembilden den samma de senaste 15 åren 

(s. 34). 
 

https://riksarkivet.se/samarbeten-och-projekt
https://www.eark-project.com/
https://e-ark4all.eu/
https://riksarkivet.se/arkivutredningen
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… [dels] att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte driver utvecklingen i enlighet med 

regeringens mål och att de själva kan göra mer för att utveckla e-förvaltningen. … [dels] att 

regeringen inte har skapat de institutionella förutsättningar som krävs för att statliga myndigheter, 

kommuner och landsting ska kunna ta sitt ansvar och uppfylla målet om en enklare, öppnare och 

effektivare förvaltning. 

 
I ESV Rapport (2018:31) fram tills 15 mars 2018 ges en liknande bild som i RIR 2016:14. Rapporten 
belyser även faktumet att digitalisering betyder väldigt olika saker för olika delar av den offentliga 
sektorn. 
 

Resultaten från vår enkät visar att digitaliseringen inom offentlig sektor går långsamt och att det 

är stora skillnader såväl mellan statlig och kommunal sektor som inom respektive sektor. Enkäten 

visar också att organisationernas förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är 

väldigt olika. 

 
I både RIR 2016:14 (a. 3.4) och ESV Rapport (2018:31) (3.3.4) ställdes samma fråga: Utgör någon 
av nedanstående faktorer hinder i er digitala utveckling? De uppräknade faktorerna skiljer sig emell-
ertid något mellan enkäterna. Svarsalternativen var däremot likartade, men där RIR 2016:14 även 
tillät svarsalternativet ”Vet inte”.55 Digg följde upp och anpassade enkäten från ESV men ställt endast 
till statliga myndigheter (Dnr 2019-162), vilket följdes upp av ytterligare en enkät (Dnr 2019-469). De 
ursprungliga diagrammen återges i Figur 4, Figur 5, Figur 6, Figur 7, Figur 8, Figur 9. 

                                                
55  RIR 2016:14 ”Mycket stort hinder”, ”Ganska stort hinder”, ”Ganska litet hinder”, ”Mycket litet hinder / inte alls”, 

”Vet inte”. ESV Rapport (2018:31) ”Mycket stort hinder” , ”Ganska stort hinder”, ”Ganska litet hinder”, ”Inget 
eller mycket litet hinder”. 
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Figur 4 En skärmbildfångst av den visuella representationen av tabellerna 34-44 i bilaga 1 till RIR 2016:14 av svaren till 
frågan ”Utgör någon av nedanstående faktorer hinder i er digitala utveckling?” (Diagram 3). Bilden har justerats i ljus och 
skärpa. 
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Figur 5 En skärmbildfångst av den visuella representationen av bilaga 2 till ESV Rapport (2018:31) av svaren till frågan 
”Utgör någon av nedanstående faktorer hinder i er digitala utveckling?” (Figur 12). I diagrammet har andelen som svarat 
”Mycket stort hinder” och ”Ganska stort hinder” slagits samman. Svarsalternativet ”teknisk interoperabilitet” finns inte 
längre, men i Figur 6 finns svarsalternativet ”interoperabilitet”, vilket används med samma innebörd som i RIR 2016:14. 
Bilden har justerats i ljus och skärpa. 
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Figur 6 En skärmbildfångst av den visuella representationen av bilaga 2 till ESV Rapport (2018:31) av svaren till frågan 
”Vad hindrar er från att i stället hämta in uppgifter direkt från andra aktörer?” (Figur 18). Bilden har justerats i ljus och 
skärpa. 

 

Figur 7 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Faktorer som bedöms utgöra störst 
hinder för digital utveckling” (Figur 4.13) i enkäten från Digg (Dnr 2019-162). Till skillnad från Figur 4 och Figur 5 är inkomna 

svar uteslutande från statliga myndigheter. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

 
I Figur 7 var ”Annat” myndigheter angivit som störst hinder mot sin digitala utveckling: 
 

– Resurssituationen – fokus ligger på att uppfylla nya legala krav inom marknaden. 

– Finansieringsformer vid agil utveckling med kortare utvecklingscykler och kortare livslängd 

avskrivningar på 5 års perioder mindre lämpligt vid snabbrörligare produktutveckling. 

– Handledning för immateriella anläggningstillgångar svår att följa om man jobbar agilt med 

digitala utvecklingsprojekt. 

– Upphandling av nödvändig teknisk plattform är tidsödande. 
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– Vi har inga extra pengar för utveckling inom området och är bemannade för förvaltning. Så 

resursbrist rörande både pengar och personresurser. 

– It legacy. 

– Den pågående högkonjunkturen inom it-området gör det svårt att få in resurser och 

kompetens. 

– Att identitetsväxling inte är tillåtet med BankID utgör ett hinder för digitalisering. 

 

 

Figur 8 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Faktorer som bedöms utgöra mindre 

hinder för digital utveckling” (Figur 4.14) i enkäten från Digg (Dnr 2019-162). Till skillnad från Figur 4 och Figur 5 är inkomna 
svar uteslutande från statliga myndigheter. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 
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Figur 9 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Upplevda hinder för digitalisering” 

(Figur 2.33) i enkät från Digg (Dnr 2019-469). Till skillnad från Figur 4 och Figur 5 är inkomna svar uteslutande från statliga 
myndigheter. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

 
Det verkar ha inträffat en del förändringar från ESV Rapport (2018:31) (Figur 5) till Digg (Dnr 2019-
162) (Figur 7, Figur 8).56 Det finns emellertid fortfarande övergripande liknelser. Möjliga förklaringar 
till skillnaderna förutom ändrade omständigheter inom området kan vara dels urvalet av myndigheter, 
dels svarsfrekvensen, dels möjligheten att ange egna svar. I den uppföljande enkäten från Digg (Dnr 
2019-469) har svarsalternativen ändrats något, men i överlag är resultaten liknande men vissa för-
skjutningar. En förklaring, förutom de nämnda i den föregående meningen, är att urvalet av myndig-
heter utökats med nya; ”G3”. Det framgår av den senaste enkäten från Digg att med ”Befintliga lagar 
och regelverk” avses inte nödvändigtvis att lagar och regler i sig utgör hinder för digital utveckling; 
”Det handlar snarare om osäkerheter kring hur lagar och regler ska tolkas samt hur nyare tekniker 
förhåller sig till befintliga lagar och regler som är ett hinder för utveckling. Osäkerheten kring regel-
tolkning kan göra att en organisation helt enkelt avstår från att testa nya lösningar.” (s. 34). 
 
Både RIR 2016:14 och ESV Rapport (2018:31) inkluderar regioner och kommuner, men en komp-
letterande bild av den digitala utvecklingen inom den kommunala sektorn kan därtill fås i kartlägg-
ningen av Kommunernas digitalisering. Här har SKR emellertid använt ett annat verktyg – eBlom-
lådan – för att kartlägga hur kommuner uppskattar sitt arbete med digitalisering. Den ursprungliga 
bilden av det övergripande resultatet återges i Figur 10. 

 

Figur 10 En skärmbildfångst av den visuella representationen av svaren i bilaga 1 till Kommunernas digitalisering, Hur är 
läget 2016? Fler gröna blad och höga gröna staplar representerar att många kommuner svarat ”uppfyller helt” på området. 

                                                
56  Uppmärksamma att svaren ”Mycket stort hinder” och ”Ganska stort hinder” inte har slagits samman i enkäten 

från Digg (Dnr 2019-162). 
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Motsatsvis visar röda blad och röda staplar att många svarat ”uppfyller inte alls”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

 
Kartläggningen visar att det skiljer sig mellan stora och mindre kommuner, men kommunernas upp-
levelse av deras utveckling av Digitala välfärdstjänster och självservice för medborgarna i överlag 
blir vanligare (s. 23-25). Till exempel, att söka och ta del av offentliga handlingar och protokoll under 
år 2011, 2014, 2016 har förändrats från N/A, 33 % till 40 %. När det kommer till Verksamhetsutveck-
ling med stöd av digitalisering visar kartläggningen att runt hälften av alla kommuner samverkar 
tillsammans och, eller med regioner. Till exempel, deltar i arbetet med en regional digital agenda, 
har gemensamma upphandlingar av IT-stöd, har gemensam utveckling av digitala tjänster. Här visar 
resultatet år 2016 i överlag på mindre förändringar sedan en större ökning mellan år 2011 och 2014 
(s. 28). 
 
En självskattning har även gjorts av statliga myndigheter vars resultat återfinns i rapporten Myndig-
heters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad (Dnr 2019-162). Digg konstaterar att myndig-
heters ”mognad” som definierat av ESV går framåt men långsamt, och underlaget indikerar en lik-
nande takt framöver såvida inte specifika insatser görs. Myndigheter själva verkar emellertid ha en 
övertro till den egna organisationen förmåga att utvecklas. De prognoser som gjorts tidigare och nu 
för år 2021 har hamnat långt respektive ligger långt från myndigheterna befintliga nulägen. I den 
uppföljande enkätundersökningen (Dnr 2019-469) uppvisas samma övertro av myndigheterna, och 
samma slutsats av Digg (s. 6, 9-10, 60). 

2.2.1.1 Föråldrade IT-system 

I RIR 2019:28 tillförde Riksrevisionen förekomsten av föråldrade IT-system som ett nytt hinder som 
kräver mycket resurser av verksamheter och riskerar dels bristande hushållning med statens medel, 
dels bristande informationssäkerhet, dels att undantränga deras innovationsförmåga.57 Riksrevisio-
nens slutsats var (s. 5, 57) att 
 

… problemet med föråldrade it-system är så allvarligt och utbrett att det innebär ett hinder för en 

fortsatt effektiv digitalisering av statsförvaltningen. 

 
Med begreppet föråldrat system avser Riksrevisionen ”… ett verksamhetskritiskt system/applikation 
som inte uppfyller organisationens krav på vad systemet skulle behöva prestera i nuläget i verksam-
heten. Definitionen innebär inte att systemet nödvändigtvis behöver vara gammalt utan tar mer sikte 
på att it-systemet inte uppfyller verksamhetens behov. Att systemet är gammalt kan vara en 
förklaring till det men det kan även bero på att systemet är specialanpassat/egenutvecklat, att det 
saknas support eller liknande.”. Detta tolkas som att IT-systemet kan vara svårt att till exempel kopp-
la ihop med andra program, konkurrensutsätta, utbyta information med andra program, utveckla och 
anpassa till nya omständigheter, och att kostnader ökar och är svåra att minska för nämnda åtgärder. 

2.2.2 E-arkiv 

Frågan om e-arkiv har tagits upp i ett antal utredningar. I Tabell 2 har resultatet av enkäter samman-
ställts från Riksarkivet (Dnr 20-2013-1416), RIR 2016:14, ESV Rapport (2018:31), Digg (Dnr 2019-

                                                
57  Se till exempel a. 5.1 Förekomsten av föråldrade it-system, ”Såvitt Riksrevisionen kan utröna är detta ny kun-

skap. Det har således inte funnits någon bred bild av problemet med föråldrade it-system i förvaltningen.”, och 
”... Riksrevisionen har inte heller kunnat finna någon samlad kunskap om omfattning, orsaker till och konsek-
venser av föråldrade it-system i statsförvaltningen.” (s. 10). 
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162). Här kan även tillföras resultatet från Kommunernas digitalisering från SKR däri bland upplevda 
svagheter inom digitalisering återfinns att få kommuner har genomfört e-arkiv (s. 27, 28-29). 

Tabell 2 Sammanställning av svaren till frågan ”Har ni e-arkiv?” eller ”Har ni infört följande digitala komponenter [E-arkiv]?” 

i enkäter från RIR 2016:14 Tabell 9 i bilaga 2 (s. 70), ESV Rapport (2018:31) Fr27 i bilaga 2, Digg (Dnr 2019-162) 
(figur 4.15 (s. 66). I Riksarkivets B-tek enkät (Dnr 20-2013-1416) ställdes frågan ”Har myndigheten system för bevarande?” 
varav 213 svarade medan 12 avstod. Kolumnen ESV (IT) avser svar från gruppen ”IT-användningsuppdraget”. 

Svarsalternativen har varit detsamma eller liknande, med vissa kompletterande alternativ. Svaren från Digg angavs inte i 
”antal”, vilka har istället beräknats utifrån att 57 myndigheter inkom med svar till hela enkäten. Frågeställningen från SKR 
var ”Kommunen har infört arkiv för digitalt långtidsbevarande, s.k. e-arkiv.” med svarsalternativen ”Uppfyller inte alls”, 
”Uppfyller delvis”, ”Uppfyller helt”, varav det första och sista svarsalternativet tolkats som ”nej” respektive ja”. Svaren 

angavs inte i ”antal”, vilka har istället beräknats utifrån att 141 kommuner inkom med svar till hela enkäten. Vid decimaltal 
har avrundning gjorts till närmaste heltal. 

Svar Kommun Region Stat 

Har ni ett e-arkiv? RIR ESV SKR RIR ESV RA RIR ESV 
ESV 
(IT) 

Digg 

Ja (antal) 9 22 7 13 8 33 35 21 12 22 
Ja (%) 4 12 5 72 73 15 18 15 21 38 

Nej (antal) 65 47 106 1 0 109 70 47 12 11 
Nej (%) 30 25 75 6 0 51 35 34 21 20 

Nej, men inför, ska införa (antal) 144 93  4 2 71 93 37 25 12 
Nej, men inför, ska införa (%) 66 50  22 18 33 47 27 45 21 

Uppfyller delvis (antal)   28        
Uppfyller delvis (%)   20        

Ej relevant (antal)  0   0   5 0 0 
Ej relevant (%)  0   0   4 0 0 

Relevant men ej prioriterat (antal)  24   1   29 7 12 
Relevant men ej prioriterat (%)  13   9   21 13 21 

Vet inte (antal) 2   0   2    
Vet inte (%) 1   0   1    

 
Underlaget för sammanställningen i Tabell 2 är alltför varierande för att kunna direkt jämföra resultat-
en. Den tolkning som här görs av resultatet är att det ändå uppvisar en bild av läget för e-arkiv inom 
offentlig sektor. För kommuner indikerar resultatet i tre undersökningar att i relation till totalt antal 
svaranden är det relativt få kommuner som har infört e-arkiv. Av de kommuner som inte har ett e-
arkiv finns det anledning att anta att en större andel har insikt om behovet att införa, om inte redan 
är på gång att införa, ett e-arkiv. För regioner verkar en liknande situation föreligga, men med fler 
som har infört ett e-arkiv. För statliga myndigheter är siffrorna mer spretiga, men över de fyra under-
sökningarna har antalet som angett ”ja” i överlag ökat i procent samtidigt som svaret ”nej” minskat. 
Detta kan jämföras med andelen som svarat att e-arkiv införs eller ska införas, nedprioriterats, eller 
är irrelevant för deras verksamhet. Den tolkning som görs här av läget är att e-arkiv har inrättats eller 
ska inrättas hos åtminstone mindre än hälften av alla statliga myndigheter, och att det troligtvis rör 
sig om myndigheter inom gruppen ”IT-användaruppdraget”. Det vill säga, de större IT-intensiva myn-
digheterna. 
 
Resultatet för statliga myndigheter kan jämföras med slutsatserna av två enkäter genomförda inom 
uppdraget för SSC att införa ett e-arkiv (R:013). Båda enkäterna skickades till omkring 200 statliga 
myndigheter. Den ena enkäten genomfördes 2016 och besvarades av 147 myndigheter. Av dessa 
angav 33 att de hade ett system för bevarande eller e-arkiv. Av dessa var 10 fortfarande intresserade 
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att, tillsammans med 129 myndigheter som inte hade något system för bevarande eller e-arkiv, inne-
fattat de så kallade sju pilotmyndigheterna, över tid ansluta sig till ett förvaltningsgemensamt e-arkiv. 
Den andra enkäten genomfördes 2019 och besvarades av 162 myndigheter. På frågan om de över-
vägde att ansluta sig till ett förvaltningsgemensamt e-arkiv, svarade 153, varav 122 visade fortsatt 
intresse.58 
 
Utvecklingen av e-arkiv hos myndigheter kan jämföras med utvecklingen av deras ”e-diarium”, ”e-
beställning”, ”e-upphandling” i Tabell 3, Tabell 4, respektive Tabell 5. 

Tabell 3 Sammanställning av svaren till frågan ”Har ni e-beställning?” eller ”Har ni infört följande digitala komponenter [E-
beställning]?” från RIR 2016:14 Tabell 10 i bilaga 2 (s. 70), ESV Rapport (2018:31) Fr25 i bilaga 2, Digg (Dnr 2019-162) 
figur 4.15 (s. 66). Kolumnen ESV (IT) avser svar från gruppen ”IT-användningsuppdraget”. Svarsalternativen har varit 
detsamma eller liknande, med vissa kompletterande alternativ. Svaren från Digg angavs inte i ”antal”, vilka har istället 
beräknats utifrån att 57 myndigheter inkom med svar till hela enkäten. Vid decimaltal har avrundning gjorts till närmaste 
heltal. 

Svar Kommun Region Stat 

Har ni e-beställning? RIR ESV RIR ESV RIR ESV 
ESV 
(IT) 

Digg 

Ja (antal) 85 64 15 8 115 59 47 46 
Ja (%) 39 35 88 73 59 43 83 80 

Nej (antal) 70 68 1 2 53 36 3 2 
Nej (%) 32 37 6 18 27 26 5 4 

Nej, men inför, ska införa (antal) 52 35 0 1 26 17 6 8 
Nej, men inför, ska införa (%) 24 19 0 9 13 12 11 14 

Ej relevant (antal)  0  0  17 1 0 
Ej relevant (%)  0  0  12 2 0 

Relevant men ej prioriterat (antal)  16  0  9 0 1 
Relevant men ej prioriterat (%)  9  0  7 0 2 

Vet inte (antal) 12  1  2    
Vet inte (%) 6  6  1    

Tabell 4 Sammanställning av svaren till frågan ”Har ni e-diarium?” eller ”Har ni infört följande digitala komponenter [E-

diarium]?” från RIR 2016:14 Tabell 11 i bilaga 2 (s. 70), ESV Rapport (2018:31) Fr26 i bilaga 2, Digg (Dnr 2019-162) figur 
4.15 (s. 66). Kolumnen ESV (IT) avser svar från gruppen ”IT-användningsuppdraget”. Svarsalternativen har varit det-
samma eller liknande, med vissa kompletterande alternativ. Svaren från Digg angavs inte i ”antal”, vilka har istället be-
räknats utifrån att 57 myndigheter inkom med svar till hela enkäten. Vid decimaltal har avrundning gjorts till närmaste heltal. 

Svar Kommun Region Stat 

Har ni e-diarium? RIR ESV RIR ESV RIR ESV 
ESV 
(IT) 

Digg 

Ja (antal) 116 78 17 8 134 81 36 40 
Ja (%) 53 42 94 73 66 58 63 70 

Nej (antal) 49 45 0 0 36 29 4 6 
Nej (%) 22 24 0 0 18 21 7 11 

Nej, men inför, ska införa (antal) 50 42 1 2 29 16 11 7 
Nej, men inför, ska införa (%) 23 23 6 18 14 12 19 13 

Ej relevant (antal)  1  0  6 2 0 
Ej relevant (%)  1  0  4 4 0 

                                                
58  SSC R:013 (a. 2.4) Stort intresse av att ansluta sig till tjänsten. 
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Svar Kommun Region Stat 

Har ni e-diarium? RIR ESV RIR ESV RIR ESV 
ESV 
(IT) 

Digg 

Relevant men ej prioriterat (antal)  19  1  7 4 4 
Relevant men ej prioriterat (%)  10  9  5 7 7 

Vet inte (antal) 4  0  3    
Vet inte (%) 2  0  2    

Tabell 5 Sammanställning av svaren till frågan ”Har ni e-upphandling?” eller ”Har ni infört följande digitala komponenter 

[E-upphandling]?” från RIR 2016:14 Tabell 12 i bilaga 2 (s. 70), ESV Rapport (2018:31) Fr24 i bilaga 2, Digg (Dnr 2019-
162) figur 4.15 (s. 66). Kolumnen ESV (IT) avser svar från gruppen ”IT-användningsuppdraget”. Svarsalternativen har varit 
detsamma eller liknande, med vissa kompletterande alternativ. Svaren från Digg angavs inte i ”antal”, vilka har istället 
beräknats utifrån att 57 myndigheter inkom med svar till hela enkäten. Vid decimaltal har avrundning gjorts till närmaste 
heltal. 

Svar Kommun Region Stat 

Har ni e-upphandling? RIR ESV RIR ESV RIR ESV 
ESV 
(IT) 

Digg 

Ja (antal) 144 128 14 9 97 64 45 44 
Ja (%) 66 70 82 90 50 46 79 77 

Nej (antal) 47 32 0 1 76 36 4 3 
Nej (%) 22 18 0 10 39 26 7 5 

Nej, men inför, ska införa (antal) 18 12 1 0 20 12 7 6 
Nej, men inför, ska införa (%) 8 7 6 0 10 9 12 11 

Ej relevant (antal)  2  0  21 0 0 
Ej relevant (%)  1  0  15 0 0 

Relevant men ej prioriterat (antal)  9  0  6 1 4 
Relevant men ej prioriterat (%)  5  0  4 2 7 

Vet inte (antal) 10  2  3    
Vet inte (%) 5  12  2    

 
I jämförelse med ”e-diarium”, ”e-beställning”, ”e-upphandling” verkar alltså arbetet med e-arkiv inte 
ha kommit lika långt.59 En förklaring kan vara att e-beställning, e-diarium, och e-upphandling har en 
återkommande funktion i myndigheternas dagliga arbete. Det vill säga, att det är gränssnittet till hur 
myndigheter utför sitt arbete, och därav prioriteras. Denna situation kan följa från att eller sedan leda 
till att e-arkiv betraktas som någon typ av ”slutförvaring” eller ”slutstation” som kan ”utvecklas sena-
re”. 
 
En annan förklaring är att det finns få leverantörer som kan tillhandahålla ett e-arkiv mot ett pris som 
uppfyller offentliga verksamheters behov och krav. Utfallet av två upphandlingsförsök av SSC för ett 
förvaltningsgemensamt e-arkiv var att i det första försöket var det inga leverantörer som kunde upp-
fylla ställda krav på informationssäkerhet, medan i det andra försöket var det endast en leverantör 

                                                
59  Jämför SOU 2019:58 (s. 239) ”Det har i olika sammanhang kommit fram att det är ett problem att handlingar 

och uppgifter inte kan föras över från verksamhetssystem till andra system som t.ex. e-arkiv. Det saknas också 
i vissa fall möjligheter att gallra handlingar och uppgifter i system vilket har inneburit att samtliga handlingar 
och uppgifter har bevarats. Att ha faktisk möjlighet att ta ut informationen och föra över den till andra system 
eller till e-arkiv är av stor betydelse eftersom det dels kan bli kostsamt att i efterhand ta ut informationen, dels 
finns en risk för att informationen förstörs. …”. 
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som uppfyllde de ställda kraven men mot ett alltför högt pris. Slutsatsen var att det finns få leveran-
törer på den kommersiella marknaden som kan ta ett helhetsansvar och leverera en sammanhållen 
leverans av programvarulicens och tjänster, inklusive ett samordningsansvar för helheten. Detta för-
anledde en ny strategi från SCC där upphandlingen avgränsas till programvara för e-arkivet, medan 
drift ska hanteras inomstatligt av Försäkringskassan.60 
 
Ytterligare en förklaring är att det finns bristande Kunskap och kompetens (a. 2.2.6). Av förstudie-
rapporten (Dnr 23.2-1111-17) från Kammarkollegiet framgår (s. 22) att 
 

Bristande beställarkompetens och konservativt inköpsbeteende förmodas vara en orsak till den 

svaga efterfrågan på lösningar för juridiska problem kring arkivering, personuppgiftsbehandling 

och informationssäkerhet. 

 
I den senaste enkätundersökningen från Digg (Dnr 2019-469) uppger ungefär 60 % av statliga myn-
digheter att de har en ”långsiktig strategisk plan, vision eller motsvarande för digitalisering”. Omkring 
70 % anger att ett digitalt perspektiv finns med i styrningen av verksamheten. Fråga om vad som 
avses med ”långsiktigt”. 
 
En viktig fråga i sammanhanget är därför att klargöra vad som egentligen menas med ”e-arkiv”. 
Definitionen av e-arkiv berörs inte särskilt av de redogjorda undersökningarna med två undantag. I 
RIR 2016:1461 beskrivs e-arkiv som en understödjande infrastruktur (s. 51-52).62 
 

Med e-arkiv kan en organisation skapa en helt digitaliserad informationshantering, där alla 

processer får förutsättningarna att stödjas helt elektroniskt samtidigt som medborgarna och 

företagen kan få snabbare service, och möjligheterna till insyn och transparens i den offentliga 

förvaltningen kan ökas. E-arkiv kan därmed bidra till att minska transaktionskostnader genom att 

information lagras på ett kostnadseffektivt sätt, där informationen är digital i format som gör att 

den enklare kan sökas, tillhandahållas, administreras, återanvändas och eventuellt gallras. …  

Genom att införa ett e-arkiv finns det förutsättningar för myndigheter att arbeta effektivare och 

säkrare, samtidigt som medborgare och företag kan få snabbare service. E-arkiv är en del av 

                                                
60  SSC R:013 (s. 6, a. 2.3) Få aktörer kan ta ett helhetsansvar, (a. 5) Ny strategi för att slutföra uppdraget. 
 Se även RIR 2016:14 (a. 5.2.2) Men det finns också kostnader med att införa e-arkiv. 
61  E-arkiv beskrivs i Kommunernas digitalisering från SKL (nothänvisning 27) som en funktion för långtidsbevar-

ande och hantering av digital information. 
62  Jämför bilaga 3 till RIR 2016:14, Bidrag till samhällsekonomiska bedömningar av Lars Hultkrantz, Handels-

högskolan vid Örebro Universitet (s. 18-21), och slutsatser (s. 22) ”När det gäller e-arkiv är det hittills främst 
införandekostnaderna som har studerats närmare. Men både när det gäller nytta och kostnad ligger de främsta 
samhällsekonomiska effekterna troligen i påverkan av e-arkivering på förvaltningarnas verksamhetsrutiner. 
Dessa effekter är än så länge inte särskilt väl kända och behöver därför studeras närmare.”. 

 Jämför ett arbete på EU-nivå om (eng.) Archiving by design, vilket beskrivs som (eng.) ”Archiving by design 
means designing information systems to support the work process in such a way that the long-term accessi-
bility of that information is taken into account from the outset.”. 

 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=33287 (20200510) 
 Jämför Region Uppsala, Arkivhandbok om "Arkivering - viktigt att tänka på redan från början" (s. 2). Se fler 

exempel, särskilt från kommuner, i författningskommentarerna. 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=33287
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myndighetens digitala infrastruktur och en förutsättning för en digital förvaltning som är 

långsiktigt hållbar eftersom möjligheterna till insyn och transparens i den offentliga förvaltningen 

kan öka. 

 
Om utvecklingen av ”e-arkiv” förstods som en understödjande infrastruktur bör resultatet av under-
sökningarna ha indikera detta. En sådan förståelse innebär att ”e-arkivet” ska vara först på plats och 
utgöra fundamentet som verksamheten bygger sina andra arbetsflöden utifrån.63 Detta är av väsent-
lig betydelse för elektroniska handlingar eftersom deras beständighet och framtida nytta påverkas 
starkt, om inte helt bestäms, av de ursprungliga ”IT-systemen”.64 
 
I Riksarkivets enkät (Dnr 20-2013-1416) beskrivs ”system för bevarande” som ett 
 

… system som har integrerade funktioner för hantering av elektroniska handlingar som är 

överförda till bevarande hos myndigheten med tillhörande dokumentation. Syftet är att e-

handlingarna ska förvaltas och vårdas så att de kan återsökas, tillhandahållas, administreras, 

migreras, dokumenteras samt överföras till nya databärare. Ett system för bevarande kan vara 

detsamma som ett e-arkiv, men det behöver inte vara det. 

 
I sammanhanget av FGS ges följande beskrivning.65 
 

E-arkiv är en tekniskt obunden informationsresurs för bevarande och tillgängliggörande av en 

organisations verksamhet över tid. Med bevarande ingår allt de som säkrar det elektroniska 

materialet över tid mot fysiskt påverkan och ger autenticitet, integritet och spårbarhet till 

informationen 

 
I jämförelse diskuterar slutrapporten från SCC nyttorna med e-arkiv, och en förvaltningsgemensam 
tjänst.66 Det är alltså inte tydligt vad myndigheterna i hänvisade undersökningarna avsåg med ”e-
arkiv” i sina svar.67 I nuläget finns ett antal specifikationer för Standarder och interoperabilitet (a. 
2.2.7) som kan fylla ut innebörden av vad som krävs av ett ”e-arkiv”. Till exempel, E-ARK CSIP,68 
MoReq, och referensmodellen OAIS.69 Enligt Riksrevisionen kan gemensamma standarder åtmin-
stone underlätta införandet av e-arkiv (s. 38). 

                                                
63  Jämför RIR 2016:14, sidan 38. 
64  Jämför Creating a Holdings Format Profile and Format Risk and Digital Preservation Prioritization Matrix at the 

National Archives and Records Administration (s. 2) ”Digital preservation is the most successful when it’s con-
sidered from the very beginning of the lifecycle, at the creation of the records.”. 

65  Riksarkivet, Introduktion till förvaltningsgemen-samma specifikationer (FGS) Vägledning och förklaring till de 
förvaltningsgemensamma specifikationerna (RAFGS2D20172025), nothänvisning 1 (s. 1). 

66  SSC R:013 (a. 3) Nyttor med att e-arkivera, (a. 4) Nyttor med att e-arkivet finns som förvaltningsgemensam 
tjänst. Jämför RIR 2016:14 (a. 5.2.3) Nyttorna kan överväga kostnaderna för ett förvaltningsgemensamt e-
arkiv. 

67  Problemet med att definiera innebörden av ”e-arkiv” var en anledning till att Riksarkivet införde begreppet 
”system för bevarande” i RA-FS 2009:1, se vidare (dnr 22-2007/3552) Statusrapport – System för bevarande. 

68  Common Specification for Information Packages, v2.0.0, May 31. 2019. 
 https://dilcis.eu/specifications/common-specification (20191205) 
69  Se vidare Användningen och hanteringen av materiel och metoder (a. 2.3.2.2). 

https://dilcis.eu/specifications/common-specification
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Befintliga it-system på myndigheterna saknar ofta möjlighet till export på ett standardiserat sätt 

vilket blir ett problem vid införandet av e-arkiv. Gemensamma standarder är en förutsättning för 

interoperabilitet mellan it-system i den offentliga sektorn. I dag saknas det fastslagna och 

utpekade standarder för bland annat e-arkiv vilket försvårar införandet. Det krävs därför ofta ett 

omfattande arbete med att anpassa verksamhetssystemen till e-arkivlösningen, alternativt ta fram 

informationstypsspecifikationer för överföring av information mellan verksamhetssystem och e 

arkiv. För att förenkla införandet av e-arkiv behövs det gemensamma standarder så att e-arkivet 

och befintliga it-system blir kompatibla. 

 

2.2.2.1 Lagring 

I Riksarkivets enkät (Dnr 20-2013-1416) ställdes två frågor om lagring. 

– Fråga 40 ”Hur många terabyte elektroniska handlingar förvarar myndigheten (myndighetens eg-
en arkivbildning)?”, vilket besvarades av 198 statliga myndigheter. 

– Fråga 41 ”Hur många terabyte elektroniska handlingar från andra arkivbildare (t.ex. föregångare) 
förvarar myndigheten?”, vilket besvarades av 193 statliga myndigheter. 

För båda frågorna fick tillfrågade svara i fritextform med följd att vissa svar måste tolkas. Det var inte 
heller tydligt i vilka Binära enheter svaren gavs. 

Tabell 6 Sammanställning av fritextsvaren till frågorna ”Hur många terabyte elektroniska handlingar förvarar myndigheten 
(myndighetens egen arkivbildning)?” (fråga 40) och ”Hur många terabyte elektroniska handlingar från andra arkivbildare 
(t.ex. föregångare) förvarar myndigheten?” (fråga 41). Svaren har tolkats som lägst värderat och högst värderat. Tre svar 
anger inte några siffror, men indikerar mängd. De övriga svaren har angett siffor men det framgår inte alltid om siffrorna 
beräknats eller uppskattats. Det är inte heller tydligt vad siffrorna exakt omfattar. Till exempel, alla handlingar, endast 
allmänna handlingar eller arkivhandlingar. Det är dessutom inte heller tydligt om vilka former och funktioner av handlingar 
som omfattas. Till exempel, databaser, datafiler, program i system för bevarande eller ärendehanteringssystem. Ett annat 
problem är en sammanblandning av frågorna med följd att svaren omfattar inte endast myndighetens egen arkivbildning 
men även andra arkivbildare. Den sista kolumnen beräknar svaren som angett att siffrorna avser arkivbildningen av två 
eller flera myndigheter, vilket kan subtraheras från föregående kolumner ”lägst” eller ”högst”. Slutligen ska uppmärksam-
mas att de flesta domstolar angett att deras handlingar finns hos Domstolsverket, och därför har dessa svar kategoriserats 
som ”0 TB”, till skillnad från länsstyrelserna som angivit samma mängd data för alla länsstyrelser totalt, vilket har tolkats 
som mängden fördelat över alla länsstyrelser. Det vill säga, det framgår inte att all data är lagrad hos en specifik länsstyrel-
se. 

Fråga Svarande Vet ej 0 TB >0 TB ~TB (lägst) ~TB (högst) ~TB (all arkivbild.) 

40 198 55 39 104 1605,93 1815,88 411,3 

41 193 28 140 25 - 362,67 345 

2.2.3 Finansiering 

Resultatet av RIR 2016:14 indikerade att det största upplevda hindret mot den egna organisationens 
digitala utveckling var ”finansiering”. Med detta avsågs dels att det inte fanns medel inom verksam-
heten till att starta och driva e-förvaltningsprojekt, dels att gemensamma e-förvaltningsprojekt sak-
nade tydlig finansiering, dels att de fall där det fanns finansiering var dessa kortsiktiga vilket inte har 
gynnat utvecklingen av projekt som ”Mina meddelanden”, ”e-arkiv” och ”öppna data” (s. 7-8). Enligt 
Riksrevisionen kan detta hinder vara en förklaring till varför utvecklingen går långsamt på vissa om-
råden, framförallt när det gäller finansiering av förvaltningsgemensamma projekt. Samtidigt menar 
Riksrevisionen att det är en enkel utväg att hävda en brist på resurser när det ibland kan handla om 
att de offentliga aktörerna inte prioriterar arbetet med e-förvaltning (s. 6). 
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I ESV Rapport (2018:31) var de största gemensamma hindren inom offentlig sektor tillgången till 
nödvändig kompetens, följt av tillgången till gemensamma standarder. Det förra berörs i avsnittet 
Kunskap och kompetens (a. 2.2.6) och det senare i avsnittet Standarder och interoperabilitet (a. 
2.2.7). Det tredje största hindret var interna finansieringsmodeller, vilket hade separerats från extern 
finansiering. Uppdelningen var avsedd att komplettera Riksrevisionens enkät som endast frågade 
om ”finansiering”. ESV tolkade resultaten som att det är framförallt de interna finansieringsmodeller-
na som upplevs som ett hinder och inte den externa finansieringen, särskilt bland kommuner.70 Det 
framgår inte närmare vad som avses med finansiering men det får här antas att den innebörden 
även avser att komplettera Riksrevisionens enkät. 
 
I efterföljande enkäter från Digg fanns båda svarsalternativen till ”Faktorer som bedöms utgöra störst 
hinder för digital utveckling” (Dnr 2019-162) och ”Upplevda hinder för digitalisering.” (Dnr 2019-469), 
men resultatet diskuterades inte särskilt. Det kan emellertid uppmärksammas att för statliga myndig-
heter har siffrorna för interna finansieringsmodeller sjunkit, medan extern finansiering ökat.71 En för-
klaring är att urvalet av myndigheter från den förra till den senare enkäten utökades med fler mindre 
statliga myndigheter, vilka kan rimligen antas vara särskilt beroende av extern finansiering för sina 
verksamhetsutvecklingar. 

2.2.4 Investeringar och nytta 

Digg har i en rapport (Dnr 2019-162) sammanställt och analyserat den IT-utveckling statliga myndig-
heter bedriver som följd av till exempel lagar och regler, regeringsuppdrag, intern och extern verk-
samhetseffektivitet. Av intresse i sammanhanget är att identifiera vad verksamheten avser uppnå 
med sina investeringar.72 
 
Rapporten ger en spretig bild av budgeten för utveckling av IT-projekt, men enligt Digg är en sådan 
spridning rimlig med hänsyn till skillnaderna av verksamheternas storlek och deras varierande behov 
och krav (s. 12-14). Här kommer endast redogöras för den övergripande bilden, och inte detaljer om 
Kostnader och nyckeltal (a. 2.2.5). För djupare resonemang kring siffrorna hänvisas till den ursp-
rungliga rapporten. 

Tabell 7 För år 2018 hade 95 % av de strategiska IT-projekten redovisat projektbudget. Den totala budgeten för alla projekt 

                                                
70  Jämför Digitaliseringsrådet En lägesbild av Digital kompetens. Avsnittet (s. 55-56) Ta fram förslag på 

finansieringsmodell som främjar en samverkande förvaltning. 
71  Jämför Figur 7 och Figur 9. För intern finansieringsmodell svarade 29 % och 39 % ”inget eller mycket litet 

hinder” respektive ”ganska litet hinder”, vilket blev 35 % och 36 % ”inget hinder” respektive ”ganska litet 
hinder”, medan 30 % och 4 % svarade ”ganska stort hinder” respektive ”mycket stort hinder”, vilket minskade 
sammanslaget till 29 % ”ganska/mycket stort hinder”. Jämför Figur 8 och Figur 9. För extern finansiering 
svarade 45 % och 36 % inget eller mindre hinder, vilket blev en minskning till 42 % respektive 24 %, medan 
13 % och 7 % svarade ganska eller mycket stort hinder vilket ökade sammanslaget till 34 %. 

72  För specifika fallstudier se vidare SOU 2018:72 (a. 4) Stöd till myndigheter och genomförda analyser, och där 
underavsnitt om Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Kammarkollegiet, Kriminal-
vården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Migrationsverket, Mälardalens högskola, Polismyndigheten, 
RIF (Rättsväsendets informationsförsörjning), Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Statens jordbruksverk, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket. 
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tillsammans var 9,4 miljarder kronor. 

Kategori 

 

Pågående projekt (st.) Andel (~%) Medelvärde (105) Median (105) 

(106) kr 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

< 10 70 70 42 43 4 171 4 036 3 950 3 650 

10 < 50 55 63 33 39 27 409 24 459 25 326 23 000 

50 < 100 19 12 11 7 69 806 65 232 65 000 62 075 

≥ 100 24 17 14 11 419 742 400 719 226 452 348 864 

Totalt 168 162 100 100 - 583 - 123 

 
Lite mer än hälften av myndigheterna (53 %) hade även beräknat vad kostnaderna blir för att driva 
och förvalta de IT-lösningar som utvecklats inom den redovisade IT-projektet. Övriga myndigheter 
har antingen inte beräknat den framtida förvaltningskostnaden (42 %) eller inte lämnat något svar 
(4 %).73 Digg noterar (s. 15) av underlaget att 
 

En tydlig uppfattning om livscykelkostnaden saknas därmed för en stor del av de strategiska it-

projekten, vilket innebär att dessa projekt kan komma ge upphov till mer eller mindre stora 

oplanerade kostnader för myndigheterna, efter att projekten avslutats. 

 
Mot bakgrund av resultatet i rapporten understryker Digg (s. 14) att det hos 
 

… [m]yndigheter pågår ett antal väldigt stora strategiska it-projekt som kostar väldigt stora 

summor pengar och som därmed torde ha särskilt stora förväntningar på sig vad gäller att 

generera nyttor (positiva effekter).[74] 

 
Denna bild bekräftas i RIR 2019:28. Två tredjedelar av de tillfrågade myndigheterna saknade en 
beslutad modell för livscykelhantering75 (s. 7, 43). Något fler, ungefär 40 %, hade däremot en livs-
cykelplan76 för samtliga eller majoriteten av verksamhetskritiska system, medan omkring 55 % sak-
nade en plan för åtminstone hälften av sina verksamhetskritiska system. Av de som hade en livs-
cykelplan för de verksamhetskritiska systemen ansåg 60 % att planen var otillfredsställande för hälf-
ten av sina system, medan 30 % ansåg att planen var otillfredsställande för samtliga systemen i 
verksamheten (s. 43-45). 
 

                                                
73  Det framgår inte av rapporten om den återstående procenten (1 %), men det beror troligtvis på avrundningar. 
74  Med nytta avses en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och som bidrar 

till ett eller flera verksamhetsmål. 
75  Med livscykelhantering i RIR 2019:28 avses hanteringen av ett IT-system från det att systemet utvecklas till 

dess att det avvecklas. Hanteringen kan dokumenteras i en plan som då benämns livscykelplan (s. 39). 
76  Med livscykelplan i RIR 2019:28 avses en långsiktig plan för hur ett IT-system ska hanteras från driftsättning 

fram till tidpunkten då systemet bör avvecklas (nothänvisning 78, s. 39). 
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Digg (Dnr 2019-162) betonar även att nollmätning,77 nyttorealiseringsplan78 och att utse en nytto-
realiseringsansvarig79 
 

… endast är en liten del av hela det arbete som i praktiken behöver genomföras för att effektivt 

kunna realisera nyttor, så är de likväl mycket viktiga byggstenar för att kunna skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för en optimerad nyttorealisering. 

 
Digg påpekar att för 18 av projekten med en budget på 100 miljoner kronor eller mer har 

– ungefär 85 % gjort en nyttoanalys av projektet, 

– 44 % innan projekten påbörjats gjort en nollmätning, och 17 % planerar att göra en sådan mät-
ning för att beräkna eller utvärdera nyttan med projektets effektmål,80 

– 30 % tagit fram en nyttorealiseringsplan och en nyttorealiseringsansvarig. 

Tabell 8 Alla projekt i procent för år 2017 och 2018 som har gjort en nyttoanalys men inte nödvändigtvis en nollmätning, 

nyttorealiseringsplan eller utsett en nyttorealiseringsansvarig. Sammanställt från rapporten (Dnr 2019-162, s. 17, 20-21). 
Dessa siffror kan jämföras med utfallet av myndigheternas självskattning av deras Ramverk för nyttorealisering där nu-

lägesbedömning för år 2017 uppskattades lågt, men prognosen för år 2018 var högt ställda, vilka inte realiserades, och 
prognosen för år 2021 är avsevärt högre ställda (s. 60). För år 2019 se Tabell 9. 

För projektet finns… Ja (%) Nej (%) Nej, ska 
göras (%) 

Vet ej (%) Inget svar 
(%) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Nyttoanalys81  82  14    1  2 

Nollmätning82 26 25 57 56 10 13 7 7   

Nyttorealiseringsplan 31 30 66 66   3 4   

Nyttorealiseringsansvarig 33 34 63 62   4 4   

 
Av de IT-projekt som utfört en nyttoanalys saknar hälften en nollmätning. Budget för dessa IT-projekt 
tillsammans motsvarar ungefär 3 miljarder kronor. Det betyder att när dessa IT-projekt avslutats 
kommer det finnas begränsade möjligheter att påvisa att tilltänkta nyttor har uppnåtts (s. 20). 
 
Av de myndigheter som utfört en nyttoanalys har 128 stycken (82 %) och 29 stycken (18 %) angett 
att den förväntade huvudsakliga nyttan med deras IT-projekt är ”kvalitativ” respektive ”ekonomisk”.83 

                                                
77  Med nollmätning avses att mäta nuläget. 
78  En plan för hur projektets positiva effekter (nyttan) ska genomföras och optimeras. 
79  Den som är ansvarig i linjeverksamheten för nyttorealiseringsplanen. 
80  Med effektmål avses den positiva förändring som projektet avser åstadkomma vid en given tidpunkt. 
81  Det framgår inte av rapporten om den återstående procenten (1 %), men det beror troligtvis på avrundningar. 
82  Det framgår inte av rapporten om den överskridande procenten (1 %), men det beror troligtvis på avrundningar. 
83  I rapporten förklaras begreppen som följande. Ekonomisk nytta är en nytta som är eller kan vara budgetpå-

verkande. Det vill säga, kan realiseras i konkreta kostnadsbesparingar eller ”inkomstökningar”. Till exempel, 
frigjord arbetstid som resulterar i faktisk kostnadsbesparing, minskade resekostnader, minskad sjukfrånvaro, 
minskade kostnader för porto eller utskrifter. Kvalitativ nytta är en "mjukare" nytta som är svårare men inte 
omöjlig att värdera i monetära termer och som inte är budgetpåverkande på samma sätt som en ekonomisk 
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Denna förväntade nytta hade värderats i monetära termer för 8 % av de ”kvalitativa” och 66 % av de 
”ekonomiska” IT-projekten. Av de myndigheter som sedan hade värderat sina IT-projekt i monetära 
termer var det 84 % av dessa som även gjorde en periodiserad beräkning (s. 17-19).84 
 
Digg noterar att få IT-projekt har värderat förväntade nyttor i monetära termer, och det är inte klart 
att det finns en annan typ av kvantifiering. Konsekvensen kan bli att även om ett IT-projekt har be-
slutat om en nyttorealiseringsplan finns risk att problem kommer att uppstå vid mätbarhet och upp-
följning av nyttor. För att åtgärda situationen betonar Digg betydelsen av att få till ett utökat erfaren-
hetsutbyte beträffande hur kvantifiering av nyttor kan göras, däribland hur nyttor kan värderas i mo-
netära termer och hur nollmätningar och nyttorealiseringsplaner kan genomföras (s. 21).85 Ett arbete 
med nyttorealisering innefattar allt från kalkylmetoder till styrning, planering och uppföljning (s. 23). 
Rapporten har tre förklaringar till varför myndigheter inte lägger mycket tid på nyttoanalysarbete som 
kostnads- och nyttokalkyler (s. 19): 

– Det kan saknas incitament. Till exempel, i projekt som har som huvudsakligt fokus att leva upp 
till lagkrav. 

– Det kan upplevas som kostsamt och resurskrävande. 

– Det är svårt att kvantifiera och värdera nyttor, särskilt om de är kvalitativa. 

Mot bakgrund av de brister som finns i förutsättningar för att kunna bedriva effektivt nyttorealise-
ringsarbete uppmärksammar Digg samtidigt att endast få myndigheter har uppskattat risken som 
hög med att realisering av nyttorna kan utebli av deras insatser (s. 25). Detta kan jämföras med 
problemet Föråldrade IT-system (a. 2.2.1.1). 
 
I den uppföljande enkätundersökningen (Dnr 2019-469) konstaterar Digg att den ”gemensnittliga 
mognadsbedömningen” är lägst inom mätområdet nyttorealisering, även om det skiljer sig mellan de 
olika tre grupperna G1-G3. Digg antar att det finns en koppling mellan nyttorealisering och strategisk 
IT-projekt, där det senare har en positiv påverkan på det förra (s. 6, 27-29).86 Enkätundersökningen 
skiljer sig emellertid från föregående enkät genom att endast fråga om den kvalitativa nyttan: ”Har 
den identifierade kvalitativa nyttan i era strategiska IT-projekt värderats i monetära termer?”, varav 
8 % svarade ”ja, alltid” och 56 % ”I vissa projekt” med en periodisering av den förväntade nyttan i 
det förra fallet på 11 % och i det senare på 25 %. Anledningen till skillnaderna i frågeställningarna 
framgår inte. En annan skillnad är att svarsalternativen blivit ”ja, alltid”, ”I vissa projekt”, och ”Nej”. 
Detta tillsammans med ändringar av urvalsgrupperna försvårar att sammanställa resultatet i Tabell 
8. 

Tabell 9 Återgivning av figur 2.28 ”Arbete med strategiska it-projekt” i enkätundersökning från Digg (Dnr 2019-469). 

Resultatet är inte direkt jämförbart med Tabell 8. 

Fråga Ja, alltid (%) I vissa projekt (%) Nej (%) 

2019 2019 2019 

Görs nollmätningar innan strategiska IT-projekt beslutas? 4 48 49 

                                                
nytta. Till exempel, minskad miljöpåverkan, ökad kundnöjdhet, ökad transparens, bättre service, högre kvalitet, 
högre rättssäkerhet. 

84  Med periodiserad beräkning avses en fördelning av nyttorna till det år de avser. 
85  Härom tillkommer problematiken med att det i majoriteten av IT-projekt saknas en nyttorealiseringsansvarig, 

se vidare sidorna 22-23 i rapporten. 
86  Se även (a. 4.6) Myndigheternas arbete med nyttorealisering måste utvecklas. 
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Fråga Ja, alltid (%) I vissa projekt (%) Nej (%) 

2019 2019 2019 

Finns det beslut om nyttorealiseringsplan inom de strate-
giska IT-projekten? 

13 25 61 

Utser ni en nyttorealiseringsansvarig inom era strategiska 
IT-projekt? 

10 20 70 

 
Att uppmärksamma är det högsta genomsnittsvärdet i enkätundersökning var för området ”förvalt-
ningsmodell för it” och implementeringen av en sådan modell (s. 6, 14-16). Detta kan jämföras med 
resultatet av enkätundersökningen i RIR 2019:28 som också ställde ett antal frågor om hur myndig-
heterna bedriver sin ”[system]förvaltning”. Nästan alla tillfrågade tillämpade en ”[system]förvaltnings-
modell”, men Riksrevisionen bedömde sammantaget att ett stort antal myndigheter inte har en pro-
cess för att löpande kunna utvärdera hur väl IT-stödet bidrar till kärnverksamhetens måluppfyllelse 
(s. 37-38, 43, jfr 58-59, s.ä. 42). Riksrevisionen undersökte även förvaltningsplaner för båda sina 
fallstudiemyndigheter såväl som för ytterligare sex myndigheter som hade bifogat förvaltningsplaner 
tillsammans med övriga strategiska dokument (s. 45). 
 

… I förvaltningsplanerna berörs för vissa myndigheter kortsiktiga mål och planer för it-systemet 

men det långsiktiga perspektivet saknas i stort sett helt. Förvaltningsplanerna är mer en 

åtgärdslista över fel som behöver åtgärdas än en bedömning av hur väl systemet uppfyller 

verksamhetens behov. 

 

2.2.5 Kostnader och nyckeltal 

Digg har i rapport (Dnr 2019-162) redogjort för kostnader i en verksamhet utifrån ett antal definitioner 
och nyckeltal från ESV.87 Rapporten följdes upp i en enkätundersökning av Digg (Dnr 2019-469) 
med en bredare urvalsgrupp av statliga myndigheter (G1-G3). 

2.2.5.1 IT-kostnader 

IT-kostnader definieras som ”… de kostnader som kan härledas till IT-funktioner, och begränsas inte 
till IT-organisationen. Kostnaderna består av kostnader inklusive avskrivningar (för materiella och 
immateriella IT-investeringar) för drift, förvaltning och utveckling av IT-system och utrustning.”. ESV 
förklarar att definitionen kan fånga många kostnader eftersom ”IT” blir en alltmer integrerad del av 
en verksamhet, och därför måste den avgränsas och enskilda kostnader identifieras. I Tabell 10 har 
sammanställts de exempel från ESV på avgränsade områden och specifika kostnader. Utanför de-
finitionen faller däremot: 

– Den tid som verksamhetens användare lägger för att använda IT-stöd. 

– Förlorad arbetstid för verksamheten när IT-stödet inte fungerar som avsett. 

– Arbetstid för systemägare, men däremot inte arbetstiden för systemförvaltare. 

– Verksamhetens tid vid införande av IT-stöd, men innefattar inte projektdeltagande. 

                                                
87  Rapporten hänvisar till underlag framtaget av ESV, vilket förmodas ytterst vara en rapport (2014:50) och en 

Vägledning (2017). Definitioner och nyckeltal har sammanställts från källunderlaget av ESV, men justerats i 

enlighet med Digg:s rapport vid avvikelser. 
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– Pågående och aktiverade investeringsbelopp. 

– Omkostnader,  även förkortat som OH-kostnader (eng. overhead), för annan verksamhet än IT. 

Tabell 10 Exempel på områden som kan brytas ner i ytterligare exempel. I princip citerat från källmaterialet. 

Område Avseende 

Hårdvara Hårdvara och relaterade serviceavtal för inköp, underhåll, uppgradering och service av 

– arbetsplatsutrustning, 

– backupsystem, 

– lagringsutrustning, 

– nätverksutrustning, 

– presentationssystem, 

– servrar, skrivare eller kopiatorer inklusive toner och papper,  

– telefoniutrustning, 

– utrustning i kärnverksamheten som är uppkopplad eller kan kopplas upp mot IT-
systemet, 

– videokonferenssystem. 

Mjukvara Licenser och relaterade serviceavtal för inköp, underhåll, uppgradering och service av 

– databaser och mellanprogramvara, 

– kontorsprogramvaror med stöd för ordbehandling, kalkylbladshantering och presen-
tationsprogram, 

– licenser och avgifter för applikationer, 

– mjukvara för meddelande och samarbetsverktyg, 

– operativsystem och virtualiseringsprodukter, 

– säkerhetsmjukvara, utvecklingsplattformar och med tillhörande mjukvara, 

– övervakning, inventarier och IT-service och tillhörande mjukvara. 

Datatrafik, 
kommunikation 

Datatrafik inom och utom datacenter och olika nätförbindelser och teletrafik. 

Personal Personalkostnader avser kostnader som löner, sociala avgifter, utbildning med mera för 
personal som hanterar IT-funktioner oavsett organisatorisk tillhörighet: 

– Förvaltande roller såsom rapportering, uppföljning, inköp. 

– Leveransroller såsom programmering, installation, konfiguration, support, felsökning 
och problemlösning, helpdesk ändringshantering, kapacitet och prestanda, doku-
mentering, säkerhet. 

– Styrande roller för analys, planering, leverantörsstyrning såsom IT-chef, IT-controller, 
arkitekt. 

– Resurskonsulter som har en linjeroll och ersätter ordinarie personal som utför it funk-
tioner, vilka rapporterar till en chef i myndigheten i motsats till konsulter som levererar 
avgränsade uppdrag eller projekt. 

Lokaler Lokalkostnader för utrymmen som används av personal som hanterar IT-funktioner och 
utrymmen för IT-utrustning: 

– Kontorslokaler för IT-personal och systemförvaltare, vilket ofta är schablonbaserat. 

– Datahallar och tillhörande utrustning, inkluderar till exempel korskopplingsrum, el och 
kyla. 

Tjänster Som tjänst beskrivs leveranser utförda av extern part: 

– Kompletta driftstjänster, såsom ”service desk”. 
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Område Avseende 

– Delar av driftstjänster, såsom ”Network Operations Center” eller ”Software-as-a-
Service”. 

– Allmän rådgivning i IT-frågor. 

– Installationstjänster. 

– Konsulter som levererar avgränsade uppdrag eller projekt, såsom utredningar eller 
implementation. 

2.2.5.2 IT-kostnader som andel av verksamhetskostnad 

Nyckeltalet IT-kostnader som andel av myndighetens totala verksamhetskostnader visar vilken roll 
IT har i myndighetens sammantagna kostnadsprofil. Kostnaden är beroende av myndigheternas 
uppdrag, verksamhetens art och automatiseringsgrad. När en myndighet gör en jämförelse av hur 
den totala verksamhetskostnaden förändrats med hur IT-kostnaderna förändrats ges en bild av hur 
IT-funktionerna och verksamheten samspelar över en längre period. 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– De totala IT-kostnaderna hos de myndigheter som har redovisat uppgifter uppgick till 19,3 milj-
arder kronor, eller 9,5 % av alla myndigheters sammanslagna totala verksamhetskostnader på 
202 miljarder.88 

– Större myndigheter har lägre andel IT-kostnader än mindre myndigheter. 

– Det totala medelvärdet på 9,5 % har ökat de senaste tre åren, och förväntas öka till 9,7 % år 
2020. 

Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– De totala IT-kostnaderna hos de myndigheter som har redovisat uppgifter för år 2018 uppgick till 
totalt 18,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 8,5 procent av de svarande myndigheternas totala 
aggregerade verksamhetskostnad på 215 miljarder kronor.89 

– Det totala värdet har det senaste året sjunkit från 9,5 % till 8,5 % trots att fler myndigheter ingick 
i urvalet och fler myndigheter hade svarat. 

– Det finns inget tydligt samband mellan storlek och IT-kostnadsandel. Detta tyder på att det sna-
rare är verksamhetens karaktär än storlek som avgör hur mycket man behöver och bör satsa på 
IT. 

                                                
88  Nyckeltalen har beräknats för varje myndighet som en andel av deras totala verksamhetskostnader. Det in-

samlade materialet har emellertid en snedfördelning med många höga och låga värden. För att kunna jämföra 
myndigheterna sinsemellan bör därför beaktas uppgifter om varians, medelvärde och median av nyckeltalen. 
Rapporten har grupperat myndigheterna i tre kategorier: [myndigheter i] E-delegationen, eSam eller endast 
eSam, och Lärosäten och Övriga. 

89  Verksamhetskostnaderna för samtliga myndigheter som hade redovisat sina uppgifter beräknades till 297 mil-
jarder kronor för år 2018. Siffran justerades till 215 miljarder kronor genom att exkludera verksamhetskostna-
der för Riksgälden, eftersom myndigheten har en relativ hög verksamhetskostnad i relation till en nästan obe-
fintlig IT-kostnad (s. 36). 
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Det saknas underlag för att förklara skillnaden på 1,1 miljard kronor, vilket avviker från föregående 
års prognoserade ökning. Den enklaste förklaringen är att beräkningen av IT-kostnader inte är kon-
sekvent.90 Detta antagande stöds av uttalandet från Digg om problemen med metodiken för att be-
räkna och jämföra IT-kostnader. Ytterligare stöd kan hämtas från RIR 2019:28 (a. 3.2.3 It-kostnader), 
där myndigheter påstår sig ha blivit bättre med att beräkna kostnader, men Riksrevisionen ställer 
sig, utifrån bedömningen att Skatteverket som är ledande i arbetet med att implementera en kost-
nadsmodell fortfarande har problem med den, 
 

… något tvekande kring myndigheternas svar på i hur stor utsträckning man faktiskt kan bryta 

ner och fördela it-kostnader på en detaljerad nivå. 

 
Andra förklaringar är enligt Digg (Dnr 2019-469), att en förväntan om kommande lågkonjunktur med-
fört myndigheterna valt att hålla nere IT-kostnader under år 2018, alternativt, att många myndigheter 
befann sig i en expansionsfas eller en fas av systermförnyelse under tidigare år (s. 39). Digg tolkar 
emellertid att sedan 2017 har IT-kostnader som andel av verksamhetskostnader ändå sjunkit totalt, 
såväl som endast för de som ingick i urvalet vid föregående undersökning (a. 4.4 It-kostnader och 
it-investeringar minskar som andelar av verksamhetskostnaden). 

2.2.5.3 IT-investeringar som andel av verksamhetskostnad 

Med IT-investeringar avses ”… utgifter för utveckling och sådana inköp som myndigheten har rätt att 
ta upp som en immateriell eller materiell anläggningstillgång i sin balansräkning”. Nyckeltalet är ”… 
intressant över tid både för er enskilda myndighet och i jämförelse med andra, med tanke på att 
myndigheters uppdrag kan kräva olika hög grad av digitalisering och modern teknik. Den aktuella 
investeringsnivån visar var i investeringscykeln ni befinner er vid ett specifikt tillfälle. Placerat i ett 
längre tidsperspektiv kan it-investeringsgraden i relation till övriga kostnader visa hur väl används ur 
ett nyttoperspektiv. Tillfälligt högre it-investeringar kan, eller bör kanske till och med, ge minskade 
framtida kostnader” (s. 9-10).91 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– IT-investeringar hos myndigheter verkar inte ha en relation till deras storlek, snarare än fråga om 
deras utvecklingsbehov. 

– Liknande typer av verksamheter verkar ha liknande IT-investeringar. 

– Det totala medelvärdet på 2,2 % har marginellt ökat de senaste tre åren och förväntas förbli 
2,2 % för år 2020.92 

Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– Den totala bilden indikerar att det inte finns något betydelsefullt samband mellan andelen inve-
steringskostnader och den totala verksamhetskostnaden. Det vill säga, att investeringsbehovet 
inte är direkt kopplat till verksamhetens storlek utan snarare till utvecklingsbehovet i den enskilda 
myndigheten. 

                                                
90  Dnr 2019-469 (a. 4.3) Kostnadsjämförelser är ett problemområde, (a. 4.8.2) It-kostnader. 
91  ESV Vägledning (2017). 
92  Alla myndigheter inkom inte med en prognos. 
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– Det totala värdet på 2,0 % har marginellt minskat från 2,2 % för år 2017.93 

2.2.5.4 Inhyrd IT-personal som andel av total IT-personal 

Med inhyrd personal94 (årsarbetskraft) avses personal som utför arbetsuppgifter som rimligen skulle 
kunna eller bör utföras av anställd personal. Inhyrd personal som utför arbetsuppgifter som rimligen 
inte kan eller bör utföras av anställd personal ska inte tas med i beräkningen. Med total IT-personal 
avses Personal som hanterar IT-funktioner oavsett organisatorisk tillhörighet. 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– Underlaget ger ingen tydlig bild av relationen mellan kostnader för IT-personal och myndighetens 
verksamhetskostnader. 

– Andelen inhyrd IT-personal måste stå i relation till myndighetens strategiska val för verksamhets-
utveckling och personalförsörjning inom IT-området. 

– Det totala medelvärdet på 27,4 % har ökat de senaste tre åren men förväntas ligga på 26,6 % år 
2020. 

I jämförelse med relativ låg Kostnad för utkontrakterad IT-verksamhet som andel av IT-kostnad 
(a. 2.2.5.6) tolkar Digg (Dnr 2019-469) resultatet som en indikation på att IT-verksamheten hos myn-
digheter bedrivs internt med stöd av inhyrd personal (s. 43). 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– Det totala värdet på 26,4 % har minskat från 27,4 % år 2017. 

– Det finns egentligen inte något självändamål att andelen inhyrd IT-personal ska ligga på en viss 
nivå i förvaltningen, utan andelen inhyrd IT-personal måste stå i relation till de strategiska val 
myndigheten har gjort kopplad till utvecklingen av verksamheten och personalförsörjning inom 
IT-området. 

– För G1 har andelen inhyrd IT-personal ökat, medan för G2 minskat, vilka istället har ökat Kostnad 
för utkontrakterad IT-verksamhet som andel av IT-kostnad (a. 2.2.5.6) (a. 4.5 Andelen inhyrd it-
personal varierar mellan olika grupper av myndigheter). 

2.2.5.5 IT-kostnader per användare 

Med användare avses i huvudsak myndighetens personal, inklusive inhyrd personal och konsulter. 
Om myndigheten tillhandahåller IT-tjänster till andra bör dessa användare också ingå i antalet an-
vändare av IT. En begränsning är att användare som inte finns i AD:t (eng. Active Directory) inte ska 
tas med som användare. Medborgare som till exempel använder en webbsida inkluderas inte. 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– Nyckeltalet har en låg jämförbarhet. 

– Det totala medelvärdet på 32 000 kronor för kostnad per användare skiljer sig markant över de 
senaste tre åren. Skälet antas vara svårigheter att avgöra vilka som räknas in i gruppen använ-
dare, eftersom IT-kostnader i sig har inte ökat i den mån att de kan förklara skillnaden i medel-
värden. 

                                                
93  Alla myndigheter inkom inte med en prognos. 
94  Kan även benämnas resurskonsult eller bemanningskonsult. 
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Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– Den aggregerade IT-kostnaden per användare ligger på 21 000 kronor för år 2018. Att det skiljer 
sig mycket mellan åren kan bero på att det är svårt att veta vilka som ska räknas in i gruppen 
användare. 

2.2.5.6 Kostnad för utkontrakterad IT-verksamhet som andel av IT-kostnad 

Med utkontrakterad IT-verksamhet avses kostnaden för utkontrakterade aktiviteter och ansvar. Ut-
kontrakterad verksamhet är sådan som tidigare har hanterats av myndighet och, eller är en verk-
samhet som kan återtas. Kostnaden för utkontrakterade aktiviteter och ansvar ryms inom ramen för 
definitionen av IT-kostnader. 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– Myndigheter med lägre verksamhetskostnader har en något större andel utkontrakterad verk-
samhet. 

– Det totala medelvärdet på 13,4 % eller 2,5 miljarder skiljer sig över de senaste tre åren. Andelen 
är beräknat på de myndigheter som inkom med uppgifter, vilka har sammanlagda IT-kostnader 
på 18,5 miljarder kronor. 

– Med undantag för lärosäten skiljer sig kostnaderna markant för övriga grupper; från 0 till mer. 

Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– För de stora myndigheterna finns en svag samvariation mellan sjunkande verksamhetskostnader 
och ökad andel utkontrakterad verksamhet. Generellt har dessa myndigheter en låg andel ut-
kontrakterad verksamhet jämfört med de mindre myndigheterna. Mellanstora myndigheterna 
med lägre verksamhetskostnader har en någon högre andel utkontrakterad verksamhet i relation 
till IT-kostnaderna än myndigheter med högre verksamhetskostnader. För de minsta myndighet-
erna ökar andel utkontrakterad IT-verksamhet med stigande verksamhetskostnader, men vilka 
istället minskat Inhyrd IT-personal som andel av total IT-personal (a. 2.2.5.4). 

– Den aggregerade andelen utkontrakterad verksamhet av total IT-kostnad på 14,6 % har ökat 
från 13,4 % för år 2017. Andelen är beräknat från de 86 respondenter med sammanlagda IT-
kostnader på 16,8 miljarder kronor, varav 15 % utgöt utkontrakterad verksamhet (2,5 miljarder 
kronor). 

2.2.5.7 Kostnad per IT-arbetsplats 

Med IT-arbetsplats avses stationära och bärbara datorer (inklusive surfplattor som fungerar som 
arbetsplats) med bland annat tillbehör, programvara, bakomliggande stödsystem och infrastrukt-
ur/plattformar som stöttar drift, support och service med mera.95 
 
Kostnader kan bero på saker som en myndighet inte kan åtgärda, till exempel säkerhetskrav och 
geografisk spridning bland sina arbetare. Saker som en myndighet kan åtgärda är standardisering 

                                                
95  Jämför definitionen i vägledningen från ESV (Vägledning (2017)). Med IT-arbetsplats avses stationära och 

bärbara datorer med bland annat tillbehör, programvara, bakomliggande stödsystem och infrastruktur/plattfor-
mar som stöttar drift, support och service med mera. Med kostnad för IT-arbetsplats avses inte funktionalitet 
för utskrift, surfplattor eller smarta telefoner. Genom att använda en etablerad definition av arbetsplats och 
tillhörande tjänster (Kammarkollegiet, 2010) går det att jämföra standardiserade IT-arbetsplatser. Det blir 
också lättare att ta ställning till vad som ska utkontrakteras. Vägledningen beskriver sedan mer detaljerat vad 
som ska och ska inte ingå i definitionen. 
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och automatisering av verksamheten. Detta bidrar till att minska kostnader för anpassade lösningar 
(Dnr 2019-162, Dnr 2019-469, s. 38). 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– Större myndigheter verkar ha lägre kostnad per IT-arbetsplats än mindre myndigheter. 

– Liknande verksamheter verkar ha liknande kostnader oberoende av myndighetens storlek. 

– Det totala medelvärdet på 7,1 % har ökat över de senaste tre åren med undantag för gruppen 
lärosäten som minskat till 4,4 %. 

Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– Det verkar finnas ett samband mellan minskade kostnader per arbetsplats och stigande verk-
samhetskostnader. Ju större verksamhet desto mindre kostnader per IT-arbetsplats eftersom 
dels samma användare kan använda samma typ av IT-arbetsplats, dels grundläggande och ge-
mensamma kostnader för en IT-arbetsplats slås ut på fler IT-arbetsplatser. 

– Den aggregerade andelen kostnad per IT-arbetsplats ligger kvar runt 7 % för år 2018. 

2.2.5.8 Kostnader för lagring 

Här avses sådana kostnader som är hänförliga till lagring.96 Till exempel, 

– personal, till exempel för drift och support, 

– hårdvaran, 

– mjukvara, till exempel för säkerhetskopiering, säkerhet, och migrering, 

– externa tjänster, till exempel för konsulter och molntjänster. 

Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– Nyckeltalet har inte redogjorts för år 2017, och inte heller för tidigare år. 

– Det insamlade materialet för år 2017 har av Digg bedömts vara bristfälligt med hänvisning till 
dels svårigheter för myndigheter att urskilja efterfrågade uppgifter ur sina redovisningssystem 
dels att bortfallet av svar har varit högt. 

Kostnaderna omnämns inte för år 2018 (Dnr 2019-469). 

2.2.5.9 Kostnader för att säkerställa, förbättra, utveckla 

Med kostnader för att säkerställa, förbättra, utveckla avses kostnader för att 

– säkerställa att allt ser ut i morgon som det gjorde i går, 

– förbättra det som finns, 

– ta fram ny funktionalitet. 

De tre uppräknade posterna ska tillsammans motsvara 100 % av de årliga IT-kostnader som uppstår 
i en verksamhet. Fördelningen mellan de tre posterna är särskilt lämpligt som underlag för myndig-
heters långsiktiga styrning och uppföljning. Underlaget kan användas för att diskutera hur aktivt myn-
digheten arbetar med långsiktig planering och hantering av tillgängliga medel givet dess behov av 

                                                
96  Definitionen har förenklats här, se vidare källmaterialet för mer utförlig beskrivning. 
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förändring respektive stabilitet.97 Det bör finnas en balans mellan posterna över tid. En obalans 
mellan de tre posterna kan öka eller bidra till att nyttorealisering uteblir. Till exempel, en låg kostnad 
för att ”ta fram” kan riskera att myndigheten får en utvecklingsskuld med följd att åtgärda problemen 
kan kräva mer omfattande arbete och risker än vad annars hade varit nödvändigt. Omvänt kan en 
hög kostnad för att ”ta fram” riskera en alltför snabb eller omfattande förändring än vad verksamheten 
kan anpassa sig efter (Dnr 2019-162, s. 42). 
 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2017 (Dnr 2019-162): 

– IT-kostnader för att ”säkerställa” var 56 % för år 2017, 58 % för år 2016, och 60 % för år 2015. 
Minskningen kan indikera ”att myndigheterna generellt har blivit mer framåtblickande och tar 
bättre hand om framtida behov av investeringar.”. 

– IT-kostnader för att ”förbättra” var 21 % för år 2017, och 18 % för år 2016. 

– IT-kostnader för att ”ta fram” var 23 % för år 2017, och 24 % för år 2016. 

Mot bakgrund av att nyckeltalet IT-investeringar i princip inte har förändrats tolkar Digg (Dnr 2019-
162) att myndigheter omfördelar utgifter från att ta fram nya eller förvalta befintliga investeringar till 
att förbättra dem. Det är däremot samtidigt en negativ utveckling att ”ta fram” har minskat det senaste 
året (s. 42). 
 
Av förstudierapporten (Dnr 23.2-1111-17) från Kammarkollegiet framgår (s. 16), dels att det kan vara 
svårt att balansera posterna, dels att inlåsningseffekter begränsar verksamheters möjligheter att 
välja materiel och metoder. 
 

Många myndigheter har en utmaning gällande behovet av å ena sidan modernisering och 

uppfyllande av nya verksamhetsbehov och å andra sidan bibehålla redan gjorda investeringar. 

Det blir många gånger svårt att prioritera i budgeten vad som är viktigast och budgeten blir sällan 

större. Till denna balansgång tillkommer problemet med inlåsningseffekter, myndigheterna skulle 

många gånger vilja välja annorlunda men är av olika skäl hindrade eller motarbetade genom olika 

former av inlåsning. 

 
Sammanfattning av slutsatser från resultatet för år 2018 (Dnr 2019-469): 

– IT-kostnader för att ”säkerställa” uppskattades till 55 % G1-G2 eller 57 % G1-G3. 

– IT-kostnader för att ”förbättra” uppskattades till 21 % för G1-G2 och G1-3. 

– IT-kostnader för att ””utveckla” uppskattades till 24 % G1-G2 eller 22 % G1-G3. 

Förändringen av fördelningen i G1-G3 är inte direkt jämförbart med föregående enkäter. En jäm-
förelse med endast G1-G2 visar emellertid en fortsatt svag trend att andelen resurser som läggs på 
att ”säkerställa” minskar på bekostnad av att ”utveckla” ny funktionalitet. Myndigheterna verkar bli 
något mer framåtblickande, även om skillnaderna är små och uppskattningarna är behäftade med 
viss osäkerhet (s. 58). 

                                                
97  Dnr 2019-162, sidan 40. Dnr 2019-469, sidan 56. 
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2.2.6 Kunskap och kompetens 

I ESV Rapport (2018:31) pekas bristen på tillgång till nödvändig kompetens som ett gemensamt 
problem för hela den offentliga sektorn.98 
 

ESV konstaterar att det är viktigt att den offentliga förvaltningen kommer fram till lösningar på 

hur vi i framtiden ska kunna säkerställa en god kompetensförsörjning som möjliggör 

verksamhetsutveckling med digitala verktyg som stöd. Detta gäller så väl på operativ, taktisk som 

strategisk nivå i organisationerna. 

 
Expertgruppen för digitala investeringar i SOU 2018:72 utgick ifrån ESV Rapport (2018:31) och en 
granskning från Riksrevisionen från år 2011,99 och kompletterar med andra källor om att det råder 
brist på IT-ingenjörer, programmerare, arkitekter.100 Slutsatsen av ESV kan jämföras med Digitalise-
ringsrådets samlade bedömning för att besvara frågan Uppfyller Sverige målet? i digitaliserings-
strategin. 
 

… de främsta utmaningarna som digitaliseringspolitiken behöver hantera är kopplade till digital 

kompetens och digital ledning. 

 
Medan det inte kan uteslutas att Digitaliseringsrådet har tagit del av ESV Rapport (2018:31) anger 
de även andra källunderlag för sin bedömning för att besvara frågan Uppfyller Sverige målet? i första 
hand Internationella index och jämförelser, Statistiska basindikatorer, Digitaliseringskommissionens 
slutsatser,101 och Aktuella händelser och trender.102 
 
I En lägesbild av Digital kompetens avgränsade Digitaliseringsrådet fyra områden under målet digital 
kompetens: 
 

– Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället 

– Modernisering av utbildningssystemet 

– Matchning av kompetens 

– Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande 

 
Lägesbilden redogjorde även för ett antal centrala samhällstrender som ofta beskrivs som utmanin-
gar för digital kompetens och som det råder stor enighet kring: 
 

                                                
98  Jämför kartläggningen av Kommunernas digitalisering från SKR år 2016. En av de upplevda svagheter inom 

digitalisering är bland annat att få kommunala chefer och medarbetare har genomgått kompetensutveckling 
kring hur man bäst drar nytta av digitaliseringens möjligheter för att öka sin effektivitet (s. 26-27). 

99  Avsnitt (2.5.2) Kompetens hos myndigheterna fortsatt bristfällig. 
100  Se vidare avsnitt (6.3.1) Det behövs en satsning på digital kompetens. 
101  SOU 2016:89 För digitalisering i tiden. 
102 Jämför SOU 2018:72, avsnitt 2.5.2. 
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– Alla måste med.[103] 

– Prognoser visar på stor arbetskraftsbrist. 

– Framtidens arbetsmarknad är mer föränderlig. 

– Livslångt lärande blir allt viktigare. 

– Digitaliseringen är en strukturomvandling som kan kräva andra arbetssätt. 

– Vi måste förhålla oss till AI. 

 
I enkätundersökningen från Digg (Dnr 2019-469) framgår (a. 2.5.2.) att bland statliga myndigheter 
har ungefär 20 % en IT-kompetensförsörjningsplan som ger översikt av den kompetens myndigheten 
besitter idag och tydliggör vilken kompetens som behövs i framtiden. Omkring 40 % angav att myn-
digheten kommer att ha implementerat en sådan plan inom två år. Tillgången till nödvändig kompe-
tens anges emellertid fortfarande vara ett stort hinder (53 %) som framgår av Figur 9. 
 
Fråga om vilka materiel och metoder som används i utbildningen av den Svenska befolkningen (a. 
2.2.6.2), vilka sedan kommer stå till förfogande på den Svenska arbetsmarknaden (a. 2.2.6.1). 

2.2.6.1 Svenska arbetsmarknaden 

Varje år tar arbetsförmedlingen fram nuläget av arbetsmarknaden,104 och prognoser om utvecklingen 
den närmaste tiden på nationell105 såväl som regional nivå.106 Arbetsförmedlingens bedömning av 
yrkesgruppen data och IT framgår av Figur 11. Även på fem års sikt förväntas en stor efterfrågan på 
personer i den yrkesgruppen.107 

                                                
103  En mer beskrivande term bör vara ”delaktighet och tillgänglighet” (jfr princip 7 i EIF3). Med ”alla måste med” 

avses att ”Digital kompetens tillhöra numera de grundläggande kompetenserna som alla individer i det moder-
na samhället måste ha för att kunna delta på lika villkor. Vi kan inte acceptera att stora grupper lämnas utanför. 
Två parallella system är också ineffektivt och kostsamt. Det gäller individer, privata företag och det gäller hela 
den offentliga sektorn.” (s. 7). 

104 Arbetsmarknadsrapport 2019. 
 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsrapporter/2019 (20200725) 
105  Arbetsförmedlingen analys (2019:13) Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2019 – Prognos för arbetsmarknaden 

2019–2021 (dnr Af-2019/0053 9959, 2019-12-10). 
 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsprognoser/riket/arbetsmarknads

prognos-2019-2021 (20200725) 
106  Arbetsförmedlingen, Jobbmöjligheter i ditt län. 
 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/framtidsutsikter/var-finns-jobben (20200725) 
107  Var finns jobben? (2019), sidan 10. 
 Se även (a. 5.3) Data/it, yrkesgruppen utgörs av omkring 140 000 anställda, varav är 80 procent män. 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsrapporter/2019
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsprognoser/riket/arbetsmarknadsprognos-2019-2021
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsprognoser/riket/arbetsmarknadsprognos-2019-2021
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/framtidsutsikter/var-finns-jobben
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Figur 11 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av Bristindex på ett års sikt inom data/IT i arbetsförmed-

lingens Var finns jobben? (2019) (s. 23). Skalan representerar (1) mer påtagligt överskott på arbetssökande, (2) visst 
överskott på sökande, (3) balans mellan tillgång och efterfrågan på sökande, (4) viss brist på sökande, (5) mer påtaglig 
brist på sökande. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

I en Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering från IT&T (IT&Telekom företa-
gen) kan utläsas de behov och krav arbetsmarknaden har och ställer på digital kunskap och kom-
petens.108 Svaranden fick ange deras ”Branschtillhörighet, utifrån traditionell uppdelning”, där en öv-
erväldigande (70,8 %) hade angivet ”IT/telekomtjänster (inl.konsulting) och -produkter”, vilket följdes 
av kommunal, regional verksamhet (5,7 %) och statlig verksamhet (4,2 %). Övriga, mellan 0,9 % och 
4,2 %, hade angivet ”Utbildning”, ”Dataspel”, ”Arkitektur och teknisk konsultverksamhet”, ”Finans 
och försäkring”, ”Handel”, ”Tillverkning inom processindustri”, eller ”Annat”. 
 
Kartläggningen är alltså inte representativ för offentlig sektor, och redogör inte heller svaren efter 
grupperingar. Kartläggningen är emellertid fortfarande intressant för att få en indikation på efter-
frågan av kompetens som kan komma att konkurrera med offentliga verksamheter. Av flervalsfrågan 
”Former av IT-/telekom/digitalisering som mitt bolag/min organisation utvecklar eller på annat sätt 
använder, där kompetens behövs. … ” framkommer att ungefär hälften (51,9 %) tillhandahåller "... 
tjänster inom utbildning, vård, finans, handel, transport, m.m. där bärande delar levereras digitalt", 
medan mindre än hälften (42,9 %) tillhandahåller "Förvaltning av verksamhetsstödjande IT: eko-
nomisystem, kundhantering m.m.". 

Tabell 11 En återskapning av data från den visuella representationen av svaren till frågan ”Vilka av följande kompetenser 
finns, eller kommer att behövas på något års sikt, i din verksamhet?” i Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/-
digitalisering (s. 17). Den ursprungliga visuella representationen var i alltför dålig kvalitet för att återges här (jfr övriga 

                                                
108  Se även Rapport 2020:3 från Digital spetskompetens (a. 9.2.4) som analyserar enkäten. 
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diagram, till exempel Figur 12, Figur 13, Figur 18). 

# Efterfrågad kompetens % 

1.  Programmering generellt, tyngdpunkt back-end 81,1 

2.  Projektledning 76,9 

3.  IT-säkerhet 74,1 

4.  Programmering generellt, tyngdpunkt front-end 72,6 

5.  Informationssäkerhet 66,0 

6.  Data Science och annan kompetens inom AI: dataförädling, maskinlärande, utveckling av neu-
rala nätverk 

64,2 

7.  System- och annan arkitektur 59,9 

8.  Test, testledning och testautomatisering 58,5 

9.  Verksamhets-/processutveckling 58,5 

10.  User experience (UX) och annan kompetens inom användbarhet och design 57,5 

11.  Digitalt ledarskap, inkl. affärsanalys och förändringsledning 50,9 

12.  IT-infrastruktur - drift och förvaltning 49,5 

13.  Support inom IT-infrastruktur och applikationer 49,5 

14.  Agil coachning 49,5 

15.  Applikationsutveckling av standardsystem (affärssystem/ERP, databaser m.m.) 40,1 

16.  Utveckling av inbyggda system 35,8 

17.  IT service management (ITSM) för förvaltning av leveranser 33,0 

18.  Utbildning / pedagogisk kompetens inom IT/telekom/digitalisering 28,8 

19.  Teknisk försäljning inom IT/telekom/digitalisering 27,8 

20.  Projektering och visualisering med användning av bl. a. BIM och CAD 9,4 

21.  Infrastrukturutbyggnad och drift av publika telekomnät 8,5 

22.  Spelutveckling 7,1 

Figur 12 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Hur ser behovet ut av nyrekrytering, 
alternativt kompetensutveckling, av personer med respektive kompetens nedan på tre till fem års sikt?” i Kartläggning av 
kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 22). Staplarna i diagrammet är sorterade efter sammanlagda andel 
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”Ökar med 15 % eller fler per år” och ”Ökar med ca 5-15 % per år”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Figur 13 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Hur ser behovet ut av nyrekrytering, 

alternativt kompetensutveckling, av personer med respektive kompetens nedan på tre till fem års sikt?” relativt antalet idag 
i Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 23). Staplarnas totala längd motsvarar snittantalet 
Sverigeverksamma idag per organisation. Staplarna är sorterade efter sammanlagda andel ”Ökar med 15 % eller fler per 
år” och ”Ökar med ca 5-15 % per år”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Av Tabell 11 framkommer att det största behovet är av ”programmering, generellt”, främst för utveck-
lingen i ”bakänden” av IT-systemet (81.1 %), och i något mindre utsträckning för utveckling i  ”fram-
änden” av IT-systemet (72,6 %),109 vilket förväntas öka enligt Figur 12. De svarade angav att ungefär 
35,2 % respektive 22,7 % i dagsläget har dessa kompetenser i deras verksamhet,110 varav fler be-
hövs enligt Figur 13. Detta kan jämföras med IT-användning och digitala färdigheter hos den Sven-
ska befolkningen (a. 2.2.6.2). 
 
Att en sådan stor andel av verksamheter har ett behov av ”generella programmeringskunskaper” 
kan delvis förklaras av att en stor andel (43,3 %) av svaranden som tillhandhåller ”IT/telekomtjänster 

                                                
109  Med bakänden (eng. back-end) avses vanligtvis det arbete som sker ”bakom kulisserna” som sedan presen-

teras för en mottagare i framänden (eng. front-end) ”på scenen”. Inom programutveckling kan det förra avse 
utvecklingen av kod och logik som utför den databehandling som resulterar i information, medan det senare 
kan avse användargränssnittet och presentationen av behandlad information för slutanvändare. Till exempel, 
utvecklingen av en webbplats som dels den kod som exekveras på en server (bakänden), dels den kod som 
exekveras i användarens webbläsare (framänden). 

110  ”Hur många, på ett ungefär, av de Sverige-sysselsatta i din organisation, eller den del du representerar, har 
respektive kompetens nedan som en av sina huvudsakliga kompetenser?”. Svaren är redogjorda med en 
”Skattning utifrån de intervall respondenterna angav: ’1-5’ = 3 personer, ’6-10’ = 8 personer etc. upp till Fler 
än 100 = 200.”. 
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och produkter” (70,8 %) arbetar med "Resursförstärkning (konsulting, bemanning, rekrytering)”.111 
Det tolkas att behovet för sådana verksamheter avser att bemöta en efterfrågan från ett varierande 
utbud av verksamheter vilka använder olika materiel och metoder. Ungefär en tredjedel av verk-
samheterna som tillhandhåller ”IT/telekomtjänster och produkter” (70,8 %) arbetar emellertid endast 
med ”Egen produkt/tjänsteutveckling” (35,3 %).112 En förklaring är att verksamheterna avser att 
fånga personer med ”adekvat utbildning” för att sedan kunna specialisera dem (jfr Figur 16). En 
annan förklaring är att verksamheter övergår från att skapa nytt till att förvalta, anpassa andras kod, 
eller kombinera och integrera med andra ”tjänster” eller hårdvara genom olika ”API”. Ytterligare en 
förklaring är behovet att nå ut på flera tekniska plattformar. Till exempel, hårdvara (amd64, Arm, x86-
64), mobil (Android, iOS), operativsystem (Posix-förenliga, Windows), spelkonsoler (Microsoft, Nin-
tendo, Sony). 
 
Att ställa generella krav på programmering tolkas här även indikera något annat. Svarsalternativen 
i Figur 14 och Figur 15 är sådana teknologier som allmänt är vanligt förekommande, men med några 
utmärkande skillnader, till exempel saknas C, med en låg historia, och Rust, med framtida potenti-
ell.113 Det finns ett stort utbud av datorspråk som är avsedda för olika syften, vilka har egna säregna 
implementeringar av syntax och datatyper som kräver närmare bekantskap för att undvika oväntade 
beteenden, eller att förstå bakomliggande resursanvändning. Till detta kommer den tekniska miljön 
och ekosystemet med alla tredjeparts programbibliotek, programramverk, och programplattformar. 
Enkäten skiljer mellan ”framänden” och ”bakänden”, men ytterligare granulering saknas, till exempel 
lågnivå- eller högnivåspråk; sträcker sig behovet av kunskaper från WebAssembly till Javascript, 
HTML++, och CSS, eller från assemblerspråk till C#, C++, Java, Javascript, och Python? Sådan 
kunskap kan utgå från antingen teoretiska färdigheter och deduktivt implementera dem i konkreta 
fall, eller praktiska färdigheter från konkreta fall och induktivt konceptualisera det teoretiska bakom-
liggande ramverket.114 
 
Av Figur 16 framgår att i överlag är ”Rekrytering av i Sverige nyutexaminerade med adekvat utbild-
ning” mer relevant än ”re/uppskilling”. Det framgår av Figur 17 att utgångspunkten för verksamheter 
verkar vara datavetenskaplig utbildning jämfört med andra utbildningar och kompenserade alter-
nativ.115 Den tolkning som görs här är att med generella programmeringskunskaper avses egentligen 
data-, informationsteoretiska och matematiska kunskaper. 

                                                
111  Av de som svarade ”IT/telekomtjänster och produkter” på frågan "Bransch som mitt bolag/min organisation 

tillhör, utifrån traditionell branschuppdelning" angav på följdfrågan om deras ”huvudsakliga leveransform”: "Re-
sursförstärkning (konsulting, bemanning, rekrytering)” (23,3 %), eller både det och ”Egen produkt/tjänsteut-
veckling” (20,0 %). Frågan tillät flervalssvar.  

112  Svarsandelen av ”Egen produkt/tjänsteutveckling” (55,3 %) subtraherat med andelen som angav att de även 
arbetade med resursförstärkning (20,0 %). 

113  Jämför Stackoverflow, 2020 Developer Survey, avsnittet (eng,) Technology. 
 https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology (20200720) 
114  Jämför Stackoverflow, 2020 Developer Survey, a. Learning new tech frequency. 
 https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-learning-new-tech-frequency (20200720) 
115  Jämför ”Krav på yrkeserfarenhet” svaren till frågan ”Hur många års relevant erfarenhet bör personerna som 

behövs till kompetenserna [för saknad utbildning] nedan ha som regel? Flera alternativ är möjliga” i Kartlägg-
ning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 32). 

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-learning-new-tech-frequency
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Figur 14 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Hur ser behovet ut av personer med 

kompetens inom nedananstående programmeringsspråk, operativsystem och andra teknologier på tre till fem års sikt?” i 
Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 25). Följdfråga till de som svarat en ökning av behovet 
av programmering (fram-, bakänden), DevOps, eller inbyggda system på 3-5 års sikt i Figur 12 och Figur 13. Totalt 149 
svarade. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

 

Figur 15 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Hur ser behovet ut av personer med 

kompetens inom nedananstående ut, på tre till fem års sikt?” i Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitali-
sering (s. 26). Följdfråga till de som svarat en ökning av behovet av ”Applikationsutveckling av standardsystem” i Figur 12 
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och Figur 13. Totalt 38 svarade. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Figur 16 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Som alternativ till att rekrytera ’färdig 
kompetens’ från andra företag eller anlita konsulter i Sverige, hur relevanta är följande källor, eller vägar, till ökad 
kompetens?” i Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 35). Diagrammet visar genomsnitten, 
oviktade, för samtliga 23 kompetenser. För de mer detaljerade diagrammen se sidan 35 och framåt. Bilden har justerats i 
ljus och skärpa. 
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Figur 17 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Vilken utbildningsbakgrund bör per-
sonerna som behövs till nedanstående kompetenser ha som regel? Flera alternativ är möjliga” i Kartläggning av kompe-
tensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 29). Diagrammet visar genomsnitten, oviktade, för samtliga 23 kompetenser, 
vilka bryts ner för de som svarade högskola (s. 30) och de som svarade annat än högskola (s. 31). Se även krav på 
yrkeserfarenhet (s. 32). Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

De orsaker som antas påverka kompetensbehoven anges i Figur 18. Den största drivkraften indike-
rar komplexa tekniska miljöer och ekosystem som kräver förståelse för hur olika tekniska materiel 
och metoder samspelar. Detta kan åter igen förklaras av att en stor andel svaranden arbetar med 
”resursförstärkning”, eller någon av de tidigare förklaringarna ovan om behovet av generella prog-
rammeringskunskaper. Den näst största drivkraften är emellertid mer avgränsad, och förklarar be-
hovet av generella programmeringskunskaper inom utveckling av framänden av IT-system, men 
jämför efterfrågan på ”User experience (UX) och annan kompetens inom användbarhet och design”. 
Fråga om inte andra kunskaper är viktigare. Till exempel, estetiskt sinne, psykologi, kommunikativa 
färdigheter. Övriga drivkrafter kan sammanfattas på samma sätt; att antingen spreta sig mot olika 
områden eller avgränsa sig till ett specifikt men brett område som aktualiserar andra kunskaper, 
vilka i båda fallen indikerar ett övergripande behov av digital kompetens. 
 
En annan förklaring till efterfrågan på generella programmeringskunskaper är därför att det finns en 
osäkerhet kring verksamheternas behov och krav, vilka istället garderar sig med att efterfråga gene-
rella kunskaper, eftersom det saknas en långsiktig strategi kring materiel och metoder.116 Jämför 
med Figur 19 som redogör korrelationer mellan datorspråk och program vilka bildar kluster inom vad 

                                                
116  Jämför Rapport 0334. Under verkstaden (eng. workshop) fråga 3 ”Mätbarhet – vad går att mäta och hur?” 

framkom (s. 32) att ”… Yrkeshögskolan har dialoger med de anställande organisationerna i arbetslivet. Ett 
särskilt fokus har varit att förse arbetslivet med korta spetsutbildningar inom digitalisering. Dock har företagen 
svårt att bedöma innehållet i sådana kurser. Man vill ha ”det senaste”, men vet inte vad det innehåller. 
Företagen har ofta själva dålig koll på vilken typ av kompetens de efterfrågar.”. 
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som verkar vara särskilda områden. Det finns anledning att anta att det finns en relation mellan dels 
datorspråk, dels utbud av kompetens, dels verksamhetens behov och krav.117 

Figur 18 En skärmbildsfångst av den visuella representationen av svaren till frågan ”Hur starkt tror du att följande 

drivkrafter kommer påverka kompetensbehovet i din organisation, eller den du representerar, på tre till fem års sikt?” i 
Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering (s. 16). Staplarna i diagrammet är sorterade efter sam-
manlagda andel ”Mycket starkt” och ”Ganska starkt”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Behovet av generella programmeringskunskaper verkar alltså närmast avse mer avancerade ”läs 
och skrivförståelse” av data- och informationsteknik. Den utbildning som krävs för sådana kunskaper 
är emellertid liknande det som ställs för andra kompetenser i Tabell 11 som efterfrågas i privat sek-
tor:118 

– ”Projektledning” (76,9 %) 

– ”Digitalt ledarskap, inkl. affärsanalys och förändringsledning” (50,9 %) 

– ”IT-säkerhet” (74,1 %) och ”Informationssäkerhet” (66,0 %) 

– ”Verksamhets-/processutveckling” (58,5 %) 

– ”User experience (UX) och annan kompetens inom användbarhet och design” (57,5 %) 

– ”IT-infrastruktur - drift och förvaltning” och ”Support inom IT-infrastruktur och applikationer” (49,5 
%) 

                                                
117  Jämför Rapport 0334. Under intervjustudien framkom en uppfattning om ett samband mellan kompetens och 

efterfrågan på marknaden av sådan kompetens (s. 24). Se även (s. 40-41) ”… Unicitet har lyfts av många som 
en indikator på spets, dvs. för att kunna sägas ha spetskompetens behöver man vara topp X% av sitt kompe-
tensområde. Vilken nivå på X man refererar till blir starkt beroende av domän, verksamhetsområde eller org-
anisation.”. 

118  Se hänvisade sidor till nedbrytningen av översikten i Figur 17. 
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– ”Utbildning / pedagogisk kompetens inom IT/telekom/digitalisering” (28,8 %) 

Figur 19 En skärmbildsfångst av korrelerade teknologier (eng. Correlated Technologies) från Stackoverflow, 2020 Deve-
loper Survey, avsnittet om teknologi.119 Till exempel, Klustret kring Linux indikerar användningar för dels molntjänster, dels 
systemadministration, dels data-analys, dels webbutveckling. Ett annat exempel är att det verkar finnas en ”webbkluster” 

                                                
119  https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#correlated-technologies (20200720) 

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#correlated-technologies
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kring HTML-CSS, ett ”mobilkluster” kring Android och iOS, ett vad som antas vara ”IoT-kluster” kring Raspberry Pi och 
Aduino, och ett kluster kring Microsofts produkter. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

2.2.6.2 Svenska befolkningen 

En indikation av nivån på kunskap och kompetens kan hämtas från Statistikdatabasen, Levnadsför-
hållanden, Befolkningens it-användning, Digitala färdigheter, Aktiviteter relaterade till datorer, mobila 
enheter och programvara. År 2019.120 

Tabell 12 Den fullständiga sammanställningen uppvisar fördelningen mellan två åldersgrupper. Åldersgrupperna är 16-74 

och 16-85, vilka mellan både män och kvinnor skiljer sig som högst 5 procentenheter i ett par fall. Av denna anledning 
valdes att redogöra här endast en av grupperna; den senare gruppen eftersom urvalet var större. 

# Aktivitet 

Totalt Kvinnor Män 

Antal % Antal % Antal % 

1.  
Flyttat filer mellan datorer eller andra enhe-
ter 

3 986 000 49 1 616 100 40 2 369 900 58 

2.  Installerat programvara eller appar 5 459 200 67 2 485 800 62 2 973 400 73 

3.  Ändrat inställningar i programvara 2 741 000 34 878 300 22 1 862 700 46 

4.  Kopierat eller flyttat filer mellan mappar 4 548 200 56 2 034 300 51 2 513 800 62 

5.  Använt ordbehandlingsprogram 5 190 300 64 2 446 800 61 1 846 200 67 

6.  
Skapat presentationer eller dokument med 
bilder, tabeller och diagram 

3 546 200 44 1 700 000 42 1 846 200 45 

7.  Använt kalkylprogram 3 761 800 46 1 641 400 41 2 120 400 52 

8.  
Använt kalkylprogrammets avancerade fun-
ktioner för att strukturera eller analysera da-
ta 

2 188 200 27 820 200 20 1 368 100 33 

9.  
Använt programvara för att redigera bilder, 
video eller ljudfiler 

2 973 100 37 1 447 100 36 1 526 000 37 

10.  Skrivit kod i något programmeringsspråk 885 000 11 255 700 6 629 200 15 

 
Av Tabell 12 dras inledningsvis slutsatsen att skillnaden mellan män och kvinnor troligtvis är låga i 
de fall aktiviteter är allmänt vanliga, möjligtvis med en viss övervikt mot män. De större skillnaderna 
kan förklaras av att mindre antal kvinnor har svarat. Till exempel, i #1, #3, #8, #10. I de fall antal 
svarande är nära har utfallet varit liknande. Till exempel, #6, #9. Jämför dock #5. Märkbart är emeller-
tid att färre kvinnor har svarat vid mer ”avancerade” aktiviteter, och även bland männen är andelen 
lägre, till exempel #3, #8, #10. 
 
De aktiviteter som omkring eller mer än totalt hälften angav tolkas här vara antingen grundläggande 
(#1, #2, #4) eller vanligt förekommande (#5, #6, #7). En förklaring till den högra svarsandelen är att 

                                                
120  Databasen ska kunna återskapas med följande länk: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/90726 (20200710) 
 Se även sammanställningen av statistik från år 2017 i En lägesbild av Digital kompetens, Bilaga 2 Kansliets 

förslag till indikatorer för målområdet digital kompetens. 
 Se även Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2019, 20191015. 
 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/ (20200722) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/90726
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/
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sådana färdigheter är vad som allmänhet är tillräckligt för yrkesmässiga och privata behov och krav. 
I jämförelse är mer inriktade behov och krav begränsat i både yrkesmässiga och privata samman-
hang. Till exempel, ekonomi (#8), eller sociala medier (#9). 

2.2.6.3 Utbildning 

På skolverket finns gällande läroplaner, -program och -ämnen för utbildning från förskolan121 och 
grundskolan122 till gymnasieskolan,123 vuxenutbildning,124 och dansarutbildning.125 Redan i förskolan 
tas hänsyn till utvecklingen av digital kompetens.126 Det förekommer sedan särskilda ”skoldata-
tek”.127 Av kursplanen för årskurs 1-9128 framgår en bredd och djup kunskapsinlärning av teknik som 
tar hänsyn till bland annat materiel och metoder. Till exempel, begreppsapparater, digitaltekniska 
komponenter, dokumentation, programmering, nätverk, och konsekvenser av teknikval, som för- och 
nackdelar med olika tekniska lösningar. 
 

                                                
121  Se vidare Förskolan, Förskoleklass, Fritidshemmet. 
 https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen 
 https://www.skolverket.se/undervisning/fritidshemmet (20200725) 
122  Se vidare Grundskolan, Grundsärskolan, Specialskolan, Sameskolan. 
 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan (20200725) 
123  Se vidare Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan. 
 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan (20200725) 
124  Vuxenutbildning 
 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen (20200725) 
125  Dansarutbildningen 
 https://www.skolverket.se/undervisning/dansarutbildningen (20200725) 
126  Skolverket, Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan, senast uppdaterad 20200210. 
 https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan (20200725) 
127  Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Med skoldatatek avses ”… en pedagogisk verksamhet 

som kan ge stöd, information och kompetensutveckling kring hur digitala teknik och digitala verktyg kan an-
vändas inom specialpedagogik.” (nothänvisning 51, s. 29). Det är emellertid inte alla skolor som har tillgång 
till en skoldatatek (s. 29-30). 

128  Grundskola 
 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-

forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=
gr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f 

 Grundsärskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan/laroplan-for-grundsarskol

an?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRSATEK01&tos=grsar&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa889e  
 Specialskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-lspec11-for-specialskolan-samt-

for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRG
RTEK01&tos=grspc&sv.url=12.b173ee8160557dd0b84d1e  

 Sameskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-

forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRT
EK01&tos=grsam&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39 (20200725) 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen
https://www.skolverket.se/undervisning/fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/undervisning/dansarutbildningen
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=gr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=gr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=gr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan/laroplan-for-grundsarskolan?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRSATEK01&tos=grsar&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa889e
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan/laroplan-for-grundsarskolan?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRSATEK01&tos=grsar&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa889e
https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-lspec11-for-specialskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=grspc&sv.url=12.b173ee8160557dd0b84d1e
https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-lspec11-for-specialskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=grspc&sv.url=12.b173ee8160557dd0b84d1e
https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-lspec11-for-specialskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=grspc&sv.url=12.b173ee8160557dd0b84d1e
https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=grsam&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39
https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=grsam&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39
https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731/compulsorycw/jsp/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=grsam&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39
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På gymnasienivå finns ett antal nationella gymnasieprogram,129 och ett stort utbud av ämnen,130 som 
direkt eller indirekt innefattar digitaltekniska materiel och metoder, däribland Cad, Datalagring, Dato-
riserad mönsterhantering, Datorstyrd produktion, Datorsystem – spårfordon, Dator- och kommuni-
kationsteknik, Digitalt skapande, Elektronik, Grafisk produktion, Grafisk kommunikation, Gränssnitts-
design, Industriautomation, Industriell automation, Information och kommunikation, Informationstek-
nisk arkitektur och infrastruktur, IT i vård och omsorg, Mjukvarudesign, Mät-, styr- och reglerteknik, 
Näthandel, Nätverksteknik, Programmering, Teknik, Teknik i vård och omsorg, Tillämpad program-
mering, Webbutveckling. 
 
En liknande sammanställning blir alltför omfattande för högskolor och universitet, eftersom dessa 
lärosäten har en hög grad av självständighet att utforma sina verksamheter och organisera sin ut-
bildning och forskning.131 På UHR kan sökas fram utbildningar inom ”data”132 och datateknik.133 Det 
utövas emellertid viss granskning och tillsyn över högskolor och universitet av UKÄ. På Högskole-
kollen publicerar UKÄ resultatet av sina kvalitetsgranskningar.134 Vid skrivande stund påträffades 
följande antal granskningar av examen och utbildningar: data och IT, inriktning datavetenskap (1), 
data- och informationsteknik (1), datalogi (2), datavetenskap (8). Samtliga var på forskarnivå och 
avsåg licentiat- och doktorsexamen på något av följande lärosäten: Blekinge tekniska högskola, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungliga tekniska hög-
skolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Stockholms 
universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet. Av dessa 13 utbildningar var 
5 tidigare ifrågasatta, men nu bedömdes 12 ha hög kvalitet, medan en utbildning har lagts ner.135 
 
I En lägesbild av Digital kompetens sammanställdes exempel på typer av utmaningar vid ”digitalise-
ring av lärosäten”: 
 

… 

– vilka förmågor studenterna ska ha med sig efter utbildning, 

– vilket utbildningspaket som ska erbjudas och hur innehållet ska utformas, 

– relevant innehåll i IKT-relaterad utbildning men också hur digitalt innehåll ska tas med i andra 

utbildningar, 

                                                
129  Gymnasieprogrammen 
 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen 

 Gymnasiesärskoleprogrammen 
 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasiesarskolan/gymnasiesarskole

programmen (20200725) 
130  Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-

kurser-i-gymnasieskolan (20200725) 
131  Jämför högskolelag (1992:1434) 1:6, ”För forskningen skall som allmänna principer gälla att 1. Forsknings-

problem får fritt väljas, 2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3. forskningsresultat får fritt publiceras.”. 
 Jämför RF 2:8, ”Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag”. 
132 https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?f=1[S392 (20200725) 
133  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?f=1[S546 (20200725) 
134  https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen.html (20200725) 
135  UKÄ, Högskolekollen. 
 https://www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-

hogskolekollen/hogskolekollen.html/svid12_794d1f901621e65b329c27f/427238778//search/pages/0-1-
2?ms=3415$3414$3416$3417&q=&s=date-desc&_=1595693504207 (20200725) 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasiesarskolan/gymnasiesarskoleprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasiesarskolan/gymnasiesarskoleprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?f=1%5bS392
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?f=1%5bS546
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen.html
https://www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html/svid12_794d1f901621e65b329c27f/427238778/search/pages/0-1-2?ms=3415$3414$3416$3417&q=&s=date-desc&_=1595693504207
https://www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html/svid12_794d1f901621e65b329c27f/427238778/search/pages/0-1-2?ms=3415$3414$3416$3417&q=&s=date-desc&_=1595693504207
https://www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html/svid12_794d1f901621e65b329c27f/427238778/search/pages/0-1-2?ms=3415$3414$3416$3417&q=&s=date-desc&_=1595693504207
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– hur utbildning ska tillhandahållas och distribueras, 

– vilka verktyg och vilken support som ska erbjudas lärarna, 

– hur lärosäten kan dra nytta av det växande internationella utbudet av kurser, 

– hur kunskap kan valideras när kunskaperna inhämtats på nya sätt och när andra förmågor som 

så kallade mjuka kompetenser värderas högt, 

– vilka krav som ställs på lagring, infrastruktur och kvalitet på data när öppen vetenskap och 

forskningsdata ska tillgängliggöras, 

– de framtida kraven på beräkningskapacitet och hur det i sin tur påverkar kraven på 

infrastruktur, 

– hur det växande behovet av livslångt lärande ska mötas och efterfrågan på kortare 

kompletteringskurser, studier parallellt med arbetslivet, oavsett ålder och livssituation, 

– förhållningssätt till utveckling och betydelsen av artificiell intelligens (AI)? 

 
Andra källor till utbildning kan vara bland annat utländska skolor eller företag, både på plats eller 
över distans, hemundervisning,136 eller en formalisering av självlärande. Till exempel, genom hög-
skoleprovet, standardiserat tester, yrkesprov.137 Samtliga är av intresse att bevaka för framtida 
konsekvensutredningar, men behöver inte redogöras närmare såvida det inte finns ett utmärkande 
samband till denna konsekvensutredning. Ett sådant fall är privata aktörer i form av företag som 
anordnar egna utbildningar för sina egna verksamheter. Dessa utbildningar varierar i syfte och om-
fattning; allt från intern träning, praktik, och mentorskap, till enstaka kurser, karriärsutveckling och 
akademiska utbildningar. Utbildningarna kan anordnas av företag specialiserade mot ”kompetens-
utveckling” för andra verksamheter, eller av verksamheterna själva, vanligtvis för att säkra och komp-
lettera interna behov och krav. Några exempel på det senare kommer från Disney,138 McDonald’s,139 
JPMorgan Chase & Co.,140 och SEB.141 Dessa satsningar på att säkra företags kompetensförsörjning 
är alltså inte ovanliga, liksom samverkan och påverkan mellan näringsliv och skola,142 eller forskning. 
 

                                                
136  Skolinspektionen, Hemundervisning, Senast uppdaterad 30 juni 2020. 
 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/hemundervisning (20200725) 
137  Se vidare Skolinspektionen (dnr 2017:252), Redovisning av uppdrag om hur yrkesprov kan utveckla yrkes-

utbildningen (20170331). 
 https://www.skolverket.se/getFile?file=3778 (20200726) 
138  Careers, college program 
 https://jobs.disneycareers.com/disney-college-program (20200726) 
139  University 
 https://careers.mcdonalds.com/main/us/corporate/university (20200726) 
140  Full-Time Software Engineer Program 
 https://careers.jpmorgan.com/us/en/students/programs/software-engineer-fulltime (20200726) 
141  SEB Campus – vårt digitala företagsuniversitet 
 https://sebgroup.com/sv/karriar/karriar-i-seb/att-arbeta-pa-seb/larande-och-utveckling (20200726) 
142  Svenskt näringsliv, Samverkan mellan skola och näringsliv, odaterad. 
 https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan-skola-naringsliv/ (20200726) 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/hemundervisning
https://www.skolverket.se/getFile?file=3778
https://jobs.disneycareers.com/disney-college-program
https://careers.mcdonalds.com/main/us/corporate/university
https://careers.jpmorgan.com/us/en/students/programs/software-engineer-fulltime
https://sebgroup.com/sv/karriar/karriar-i-seb/att-arbeta-pa-seb/larande-och-utveckling
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan-skola-naringsliv/
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På samma sätt har de dominerande aktörerna på IT-marknaden egna utbildningsinsatser, och sam-
verkan med skola och akademi. Till exempel, Amazon,143 Apple,144 Facebook,145 Google,146 IBM,147 
Microsoft.148 Det finns emellertid anledning att närmare redogöra för deras insatser, eftersom det 
finns två utmärkande skillnader från nämnda exempel i föregående stycke. Den ena skillnaden är 
att de dominerande aktörerna på IT-marknaden tillhandhåller produkter och tjänster som andra 
aktörer använder och hanterar. Det vill säga, insatserna avser inte nödvändigtvis att tillförsörja en 
intern kompetensbehov. Den andra skillnaden är att de dominerande aktörerna på IT-marknaden 
riktar sig direkt mot skolor, lärare, och studenter. Till exempel, genom att tillhandahålla informations-
resurser för utbildning, och erbjuda förmånligare priser av eller donera sina produkter och tjänster. 
 
Av intresse är inte motiven till utbildningsinsatserna, vilka antas vara sedvanliga ekonomiska driv-
krafter. Till exempel, att tillgodose interna behov av och krav på kompetensförsörjning, att marknads-
föra och profilera sina egna produkter och tjänster, att konkurrera om marknadsandelar, att stimulera 
efterfrågan på sina egna produkter och tjänster på kort såväl lång sikt. Av betydelse är hur utbild-
ningsinsatserna kan påverka de frågor som faller inom denna konsekvensutredning. Det är rimligt 
att anta att en befolknings kunskap och kompetens, och efterfrågan på arbetsmarknaden, är en 
funktion av de materiel och metoder som de lär sig i sin utbildning. Det saknas emellertid underlag 
att närmare redogöra för nuläget av utbildningsinsatserna av de dominerande aktörerna på IT-mark-
naden. De utredningar som påträffats verkar inte ta hänsyn till denna fråga.149 Det är genom Konkur-
rensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens som det 
finns stöd för att nuläget har väsentlig betydelse för denna konsekvensutredning. Till exempel:150 
 

[s. 58-59] 

                                                
143  Amazon, AWS Educate. 
 https://aws.amazon.com/education/awseducate/ (20200726) 
144  Apple, Utbildning. 
 https://www.apple.com/se/education/k12/teacher-resources/ 
 https://www.apple.com/se/education/k12/how-to-buy/ (20200726) 
145  Facebook, For Education. 
 https://education.fb.com/  
 https://www.facebook.com/careers/students-and-grads/students (20200726) 
146  Google, For education. 
 https://edu.google.com/intl/sv_ALL/ 
 https://edu.google.com/intl/sv_ALL/teaching-resources/ (20200726) 
147  IBM, utbildning och -kunskaper. 
 https://www.ibm.com/training/se/ (20200726) 
148  Microsoft, Education. 
 https://www.microsoft.com/sv-se/education 
 https://www.microsoft.com/sv-se/education/educators/training-and-community/default.aspx 
 https://www.microsoft.com/sv-se/education/imagine-academy/default.aspx 
 https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=se (20200726) 
149  Till exempel, se Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning, Digitala verktyg i undervisningen 

Matematik och teknik i årskurs 7 7-9, En lägesbild av Digital kompetens. 
 Jämför dock Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning som i sammanhanget av att undersöka 

Stora skillnader i att använda tjänster för att upptäcka otillåten kopiering från internet (s. 33) inför följande 
stycke som inte följs upp ”Nio av tio rektorer i grund- och gymnasieskolan, grundsär- och gymnasiesärskolan 
och den kommunala vuxenutbildningen anger att de använder någon typ av molntjänst på skolan, till exempel 
G Suite (Google apps), Office 365, eller iCloud. Andelen har ökat sedan 2015, från omkring sju av tio rektorer.”. 

150  Se även (a. 5) Elevers användning av webbaserade IT-system i skolor, och sidorna 141-142, om kompetens-
inlåsning. 

https://aws.amazon.com/education/awseducate/
https://www.apple.com/se/education/k12/teacher-resources/
https://www.apple.com/se/education/k12/how-to-buy/
https://education.fb.com/
https://www.facebook.com/careers/students-and-grads/students
https://edu.google.com/intl/sv_ALL/
https://edu.google.com/intl/sv_ALL/teaching-resources/
https://www.ibm.com/training/se/
https://www.microsoft.com/sv-se/education
https://www.microsoft.com/sv-se/education/educators/training-and-community/default.aspx
https://www.microsoft.com/sv-se/education/imagine-academy/default.aspx
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=se
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Även på skolans område finns, i praktiken, krav på att elever använder specifik programvara och 

specifika implementationer av specifika standarder. En majoritet av alla kommuner har på 

skolans område, under flera år, intensifierat satsningar på att tillhandahålla IT-utrustning till alla 

elever för användning i den obligatoriska grundskolan och den frivilliga gymnasieskolan218. 

Forskning visar att elever, i många fall, i praktiken inte har möjlighet att avstå från att använda 

den programvara och den IT-utrustning som tillhandahålls219. Dessutom visar forskningsresultat 

att de kontrakt som används av många skolor hindrar elever från att använda öppen 

programvara220 och att många skolor ställer krav på att elever använder slutna filformat och 

specifik proprietär programvara221. Denna forskning visar att de kontrakt som elever är bundna av 

gentemot grund- och gymnasieskolor i Sverige, omedvetet eller medvetet, är utformade för 

proprietär programvara, slutna standarder och slutna lärobjekt222. 

 [s. 69-70]  

… Tidigare forskning har redovisat att det finns en betydande inlåsning och allvarliga brister 

avseende användning av standarder i svenska skolor282 och kommuner283 vilket sammantaget 

begränsar konkurrensen på IT-marknaden, speciellt på lång sikt. Exempelvis visar resultat från 

analysen av IT-användning i alla Sveriges skolor284 att en majoritet (51 %) av alla offentliga 

grundskolor förväntar sig att elever använder slutna standarder för vilka det endast finns 

programvara som tillhandahålls av en leverantör (och där standarden bakom formatet dessutom 

identifierats som bristfälligt av EU). Studien visar även att en stor andel av ansvariga för IT i 

skolan (29 %) inte förstår skillnaden mellan en standard och en programvara vilket är mycket 

bekymmersamt, speciellt ur ett upphandlingsperspektiv då denna kunskap är en nödvändig 

grundförutsättning för att kunna formulera tekniska krav och fatta väl informerade beslut i 

samband med upphandling. … 

 

2.2.7 Standarder och interoperabilitet 

Av RIR 2016:14 framgår att bristande förutsättningar för tillämpningen av gemensamma standard-
er151 och teknisk interoperabilitet152 utgör två av de större hindren för digitalisering (Figur 4). Gem-
ensamma standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan IT-system (s. 38). Hindren bidrar 
bland annat till att verksamheter blir låsta till sina ursprungliga IT-system, och försvårar utbyte av 
”öppen data” (s. 7). Gemensamma standarder och interoperabilitet är sedan en förutsättning för 
öppen data (s. 44). 
 
I kartläggningen av Kommunernas digitalisering nämns inte ”standarder” eller ”interoperabilitet”. När-
mast likartade frågor berörde hur kommunerna upplevde att de uppfyllde diverse tekniska förutsätt-
ningar (s. 33).153 Relevant i sammanhanget, om något specifikt, är att 36 % tillämpar nationella rikt-
linjer för sin webbutveckling.154 

                                                
151  Rapporten definierar inte standard men hänvisar till OpenStandards.SE för innebörden av en öppen standard, 

att ”… ett it-system följer ett standardiserat format som kan implementeras fritt och utan restriktioner.”. 
152  Rapporten, nothänvisning 7, hänvisar till E-delegationens definition av interoperabilitet från Nationell strategi 

för interoperabilitet (2013), ”… förmågan och möjligheter hos system att kunna kommunicera med varandra 
utifrån ett juridiskt, organisatoriskt, semantiskt och tekniskt perspektiv.”. 

153  Kommunerna upplevde att de särskilt kommit långt i dels att ta fram strategier för bredbandsutbyggnaden inom 
kommunen, dels att ha utsett ägare av kritiska IT-system, dels att ha stöd för mobil åtkomst av kritiska system. 

154  Numera Vägledning för webbutveckling, utgiven av Digg med flera. 
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I ESV Rapport (2018:31) återkommer bristen på gemensamma standarder som ett hinder (Figur 5). 
Andelen har ökat sedan RIR 2016:14 inom hela den offentliga sektorn. Hindret är i överlag det näst 
största, efter bristen på tillgång till Kunskap och kompetens (a. 2.2.6). Svarsalternativet ”teknisk 
interoperabilitet” finns däremot inte längre. Närmast är svarsalternativet ”interoperabilitet”155 som ett 
hinder till varför verksamheter inte hämtar uppgifter direkt från andra aktörer (Figur 6). Här anser 
något under hälften av svarande att bristande interoperabilitet utgör det största eller näst största 
hindret, vilket ligger nära den närliggande genomsnittliga andelen som svarade ”teknisk interopera-
bilitet” i RIR 2016:14. 
 
Digg formulerade om frågan i sin enkät (Dnr 2019-162) till ”faktorer som bedöms utgöra störst hinder 
för digital utveckling” (Figur 7). Digg drog slutsatsen utifrån svaren att gemensamma standarder 
numera vara ett mindre hinder för digital utveckling (s. 63), men såg fortfarande ”… ett behov att 
standardisera och harmonisera verktyg och modeller för att skapa jämförbarhet och mer effektivt 
kunna stödja offentlig förvaltnings digitalisering.” (s. 68). En jämförelse med tidigare enkäter verkar 
indikera i överlag en minskning av svaren ”mycket stort hinder” och ”mycket litet hinder, inte alls” 
men en ökning av ”ganska stort hinder” och ”ganska litet hinder”. 

Tabell 13 Sammanställning av statliga myndigheters svarsalternativ ”Tillämpning av gemensamma standarder?” eller 
”gemensamma standarder” till frågan ”Utgör någon av nedanstående faktorer hinder i er digitala utveckling?” eller ”Faktorer 
som bedöms utgöra mindre hinder för digital utveckling” från RIR 2016:14 Tabell 41 i bilaga 2 (s. 82), ESV Rapport 
(2018:31) Fr32 i bilaga 2, Dnr 2019-162 figur 4.13 (s. 62). Kolumnen ESV (IT) avser svar från gruppen ”IT-användnings-
uppdraget”. Svarsalternativen har varit detsamma eller liknande, med vissa kompletterande alternativ. Svaren från Digg 
angavs inte i ”antal”, vilka har istället beräknats utifrån att 57 myndigheter inkom med svar till hela enkäten. Fördelningen 
har emellertid inte tagit hänsyn till att svarsfrekvensen var högst 89%. Vid decimaltal har avrundning gjorts till närmaste 
heltal. Uppföljningen till Dnr 2019-162 av Digg (Dnr 2019-469) skiljer sig emellertid från tidigare enkäter. Frågeställningen 
framgår inte, men verkar vara liknande föregående enkäter. Svarsalternativen är liknande, men har slagit ihop ”ganska” 
och ”mycket stort hinder”, och med möjlighet att fritt ange andra områden som utgör hinder. Redogörelsen av svaren skiljer 
inte heller mellan grupperna G1-3, varför jämförelsen med föregående enkät kan bli missvisande; enkäten från Digg (Dnr 
2019-162) och ESV (IT) hade ett mindre urval av statliga myndigheter, medan övriga enkäter innefattade kommuner och 
regioner. Antalet svarande har beräknats utifrån att 114 myndigheter inkom med svar till hela enkäten. Fördelningen har 
emellertid inte tagit hänsyn till att svarsfrekvensen för G1 var på 85 %, G2 var på 80 %, G3 var på 56 %. 

Svar från statliga myndigheter RIR ESV ESV (IT) Digg Digg 

2018 2019 

Mycket stort hinder (antal) 6 10 7 2  
Mycket stort hinder (%) 3 7 12 4  

Ganska stort hinder (antal) 35 41 16 18 36 
Ganska stort hinder (%) 18 29 28 32 32 

Ganska litet hinder (antal) 72 42 23 29 40 
Ganska litet hinder (%) 36 30 40 50 35 

Mycket litet hinder, inte alls (antal) 59 47 11 8 38 
Mycket litet hinder, inte alls (%) 30 34 19 14 33 

Vet inte (antal) 26     
Vet inte (%) 13     

 
Digg hade även ställt frågan i enkäten (Dnr 2019-162) om vad som hindrar myndigheten från att 
istället hämta in uppgifter från andra aktörer (s. 65-66). Resultatet berörs endast i en mening; 16 % 

                                                
155  ESV hänvisar till samma definition som RIR 2016:14. 
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anser att interoperabilitet utgör ett hinder, vilket skiljer sig märkvärt från ESV Rapport (2018:31) där 
47 % av svarande statliga myndigheter ansåg att det utgjorde ett hinder.156 I båda enkäterna har en 
liknande andel svarat att det inte finns några hinder, 12 % respektive 13 %. En viss andel av bortfallet 
kan möjligtvis förklaras av att i enkäten från Digg fanns andra skäl för hinder som svarsalternativ, 
vilket 9 % angav. I övrigt är det svårt att utifrån enkäten förklara diskrepansen. 
 
I den efterföljande enkäten från Digg (Dnr 2019-469) har andelen som svarat interoperabilitet som 
ett hinder minskat till 4 % (a. 2.6.3 Inhämtande av uppgifter). De största anledningarna till hinder att 
hämta in uppgifter från andra aktörer anges vara ”Befintliga lagar och regler” (36 %), eller ”Annat” 
(40 %). Bland angivna exempel på ”Annat” återfinns ”begränsade digitalt arv” och ”en kombination 
av flera olika faktorer” . 
 
I RIR 2019:28 om föråldrade IT-system kan frågan om teknisk interoperabilitet ses ur ett annat pers-
pektiv. Rapporten ställde inga direkta frågor om teknisk interoperabilitet, men i det sammanhanget 
var interoperabilitet en funktion av relationen mellan ”heterogena IT-system”.157 Av Figur 20 kan 
läsas att det finns många heterogena IT-system som bidrar till komplexiteten, medan färre anger att 
”integration mellan system är svårt/fungerar dåligt”. Intressant är att svaren till sistnämnda fråga 
ungefärligt korrelerar invänt till svaren i Tabell 13 kolumn Digg (2019). I RIR 2019:28 angav omkring 
65 % och 5 % att ”stämmer inte särskilt bra”, respektive ”inte alls” vilket tolkas motsvara ”ganska litet 
hinder” (35 %) och ”mycket litet hinder, inte alls” (33 %), medan omkring 30 % svarade ”stämmer 
ganska bra”, vilket tolkas motsvarar ”ganska/mycket stort hinder” (32 %). I både enkäterna före-
kommer de större statliga myndigheterna, men antal svarande skiljer sig, och enkäterna är därför 
inte direkt jämförbara. 
 
Av betydelse i sammanhanget är emellertid att RIR 2019:28 indikerar två omständigheter. Den ena 
är att ungefär 1/3 myndigheter har svårt att hantera interoperabiliteten mellan sina system, medan 
2/3 har lyckats med det. Det andra är att för ungefär 70 % av myndigheterna finns fortfarande 

                                                
156  Jämför hinder på grund av juridiska skäl (29 %), säkerhet (20 %), och kostnader (15 %). 
157  Jämför RIR 2019:28 (s. 57) ”Föråldrade it-system innebär dock inte bara en risk för den enskilda myndigheten. 

Med den utveckling som sker i dagens samhälle ökar behovet av informationsutbyte och kopplingar mellan 
myndigheter, mellan myndigheter och privata aktörer och mellan myndigheter och enskilda medborgare. Ett 
föråldrat it-system och problem med det enskilda systemet hos en myndighet kan därmed [innebära] stora 
konsekvenser för möjligheterna att bedriva verksamheten hos en annan myndighet eller privat aktör.”. 
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förutsättningar för att problemet eller andra problem ska förverkligas, eftersom ”IT-miljön är komplex 
på grund av ett stort antal heterogena IT-system”.158 

Figur 20 En skärmbildsfångst av Diagram 1 ”It-miljö, arkitektur och integration” i RIR 2019:28, över svaren till frågorna 
under ”Hur väl stämmer följande in på myndighetens totala it-miljö?”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

2.2.7.1 Inlåsning 

I konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens 
framkommer ett antal exempel på hur verksamheter formulerar policy och krav som dels visar en 
beroendeställning till leverantörsspecifika materiel och metoder, dels riskerar att en sådan beroende-
ställning kan uppstå.159 
 
Av förstudierapport (Dnr 23.2-1111-17) från Kammarkollegiet framkommer att det finns ett problem 
med inlåsning bland de 20 offentliga verksamheter som deltog i referensgruppen (s. 17, 31). 
 

Inlåsningseffekter är ett problem för i princip alla myndigheter. Medvetenheten om 

inlåsningseffekter varierar precis som synen på hur allvarligt problemet är. Frågan är inte bara 

kopplad till tekniska frågor utan i högsta grad även till kunskap och kostnader. 

… 

Myndigheterna upplever idag, precis som vid tiden för förra förstudien kring programvaror och 

tjänster, att inlåsning är ett stort problem. Samtidigt är det många gånger kostsamt på kort sikt 

samt ett stort arbete att bryta. Ramavtalen kan till sin konstruktion och indelning påverka hur lätt 

                                                
158  Se vidare RIR 2019:28 (a. 3.5.2) Komplex it-miljö och spretig arkitektur. 
159  Till exempel, se analys av organisationers policy- och strategidokument (a. 4.1, s. 94-95) Standarder och dess 

användning i organisationer, (a. 4.2) Referenser till standarder och filformat i specifika projekt, (a. 6.3) Analys 
av hur dagens praktik påverkar konkurrensen. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 80 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

det är att bli inlåst, att bryta en inlåsning samt se till att myndigheterna får tag på de 

programvaror och tjänster de behöver för sin verksamhet. 

 
Marknaden verkar utgöras av ett utbud av ramavtalsleverantörer, med  dessa är i princip beroende 
av samma bakomliggande underleverantörer. Till exempel, återförsäljare av programvarulicenser 
(s. 21) 
 

… som betraktar återförsäljningen som ett viktigt affärsområde eftersträvar i regel hög s.k. 

partnerstatus hos framträdande programvarutillverkare. Sett över de fyra befintliga ramavtalen 

bedöms merparten av omsättningen komma från återförsäljning av programvarulicenser. Det 

gäller framför allt inom Grundläggande IT och Kontorsstöd samt i viss mån inom området 

Informationsförsörjning. Av försäljningen går emellertid i praktiken merparten till 

programvaruleverantören, medan de leverantörer som har ramavtal tävlar om att pressa sina egna 

vinstmarginaler. Även om vinstmarginalerna för denna försäljning förmodas vara låg är 

försäljningen ändå betydelsefull till följd av den höga omsättningen. … 

 
I en annan förstudierapport (Dnr 23.2-6283-18) från Kammarkollegiet angav merparten av de 21 
offentliga verksamheter i referensgruppen att de använder Microsoft som leverantör för sådana tjän-
ster som faller under webbaserade kontorsstöd. Övriga leverantörer som förekommer är Alfresco, 
Google, IBM, LibreOffice och Micro Focus. Tjänsterna från leverantörerna är i nuläget lokalt install-
erade programvaror eller i molntjänster, men det antas att med tiden kommer allt att övergå till webb-
aserade kontorsstöd (s. 10, 13). Av de 18 leverantörer som var med i förstudierapporten beskrevs 
nuvarande marknad för webbaserat kontorsstöd i Sverige (s. 50) som 
 

… en oligopolmarknad där det i princip bara är två leverantörer som förekommer, Microsoft och 

Google. 

 
De leverantörer som arbetar med systemintegration på marknaden präglas av att de (s. 51) 
 

… bedriver en typisk återförsäljar-verksamhet av molntjänsterna från Microsoft och Google samt 

adderar konsulttjänster för t.ex. migrering, integration och utbildning. 

 

2.2.7.2 Internationella jämförelser 

2.2.7.2.1 EU160 

EU har institutionaliserat CAMSS (eng. Common Assessment Method for Standards and Specificati-
ons) som en gemensam metod för att identifiera, utvärdera och välja standarder och specifikationer. 
Ansvarig för CAMSS är en särskild arbetsgrupp (eng. CAMSS Team) med flera uppgifter. En av 
dessa uppgifter är att utvärdera lämpligheten av standarder och specifikationer. Den Europeiska 
kommissionen och medlemsstater kan vända sig till CAMSS -arbetsgruppen med specifika standar-

                                                
160  Se även ArkivE Dnr 20-2015-3853, DCH-RP (Digital CulturalHeritage Roadmap forPreservation). En analys 

av bland annat D3.2 Standards and interoperability best practice report. 
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der och specifikationer, eller specifika frågor. Utvärderingar av standarder och specifikationer be-
handlas i författningskommentarerna i avsnitten om berörda standarder och specifikationer. Av bety-
delse i det här sammanhanget är den av CAMSS framtagna översikten av nuläget (eng. state of 
play) av förteckningar av standarder, specifikationer, och format i ett antal medlemsstater, vilket åt-
erges i Tabell 14. 
 
I sammanhanget kan även uppmärksammas Europa webriktlinjer som är de officiella riktlinjerna för 
den Europeiska kommissionens webbplatser (eng. The Europa Web Guide). Riktlinjerna omfattar 
redaktionella, rättsliga, tekniska, visuella och avtalsmässiga aspekter. Av intresse i sammanhanget 
är krav på ”filformat”.161 Huvudregeln är att ”innehåll” ska lagras i HTML och PDF, medan bilder i Gif, 
Jpeg, eller PNG. Undantag från huvudregeln tillåts endast i extraordinära fall, och då anges endast: 
textfiler, video,162 och proprietära format. 

Tabell 14 En återgivning av ”List of standards”.163 Ett kryss tolkas signalera ett ställningstagande. Uppmärksamma att 

syftet med användningen eller utvärderingen inte framgår. Det vill säga, det är inte nödvändigtvis fråga om bevarande. 

Standarder, specifikationer, och format Medlemsstater 

B
e
lg

ie
n

 

D
a
n
m

a
rk

 

E
s
to

n
ia

 

F
in

la
n
d

 

F
ra

n
k
ri
k
e

 

T
y
s
k
la

n
d

 

It
a
lie

n
 

M
a
lt
a

 

N
e
d
e
rl

ä
n

d
e
rn

a
 

P
o
rt

u
g
a
l 

S
p
a

n
ie

n
 

S
lo

v
a
k
ie

n
 

S
c
h
w

e
iz

 

.NET  
J2EE 

       X      

.Net Assembly             X 

3DES with 168-bit key             X 

3G        X      

802.11 family of standards        X      

802.1Q        X      

ActiveX             X 

AES      X       X 

AJAX             X 

Animated GIF      X        

Anysurfer X             

Aquo         X     

ArchiMate         X     

ArchiSig      X        

ASF      X        

ASN.1           X   

Asymmetric: RSA(ISO/IEC18033-2); Elliptic Curve Cryptography (ECC SEC1) 
(ISO/IEC15946) 

       X      

                                                
161  https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/02.+File+formats (20200918) 
162  Genom den europeiska audiovisuella tjänsten. 
 https://audiovisual.ec.europa.eu/ (20200918) 
163  https://joinup.ec.europa.eu/collection/common-assessment-method-standards-and-specifications-camss/document/list-standards 

(20200914) 

https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/02.+File+formats
https://audiovisual.ec.europa.eu/
https://joinup.ec.europa.eu/collection/common-assessment-method-standards-and-specifications-camss/document/list-standards
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ATOM          X    

Atom Publishing Protocol     X         

AVI           X   

Base16, Base32, Base64           X   

Basic Security Profile v1.0     X         

BGP        X      

BITV [Barrier-free information technology ordinance]      X        

Block Ciphers: AES (FIPS 197), Twofish, RC6, Blowfish, IDEA (ISO/IEC18033-3)        X      

BPEL4WS Business Process Execution Language for Web Services      X        

BPMN     X X    X   X 

BSI eGovernment manual      X        

BSI IT Baseline Protection Catalogues      X        

BSI standard 100-1: Management systems for Information Security      X        

BSI standard 100-2: IT baseline protection approach      X        

BSI TR-03116      X        

BSI, [eGovernment manual, module: Authentication in eGovernment      X        

BSI-Standard 100-3: Risk analysis on the basis of IT baseline protection      X        

BZIP2        X      

C# Language Specification      X        

C++      X        

CAdES           X   

CalDav          X    

Catalogue Services Specification      X        

CGM     X         

CityGML      X        

CLI      X        

CMIS      X        

CMS         X   X   

CODICE           X   

Common PKI      X        

CRL Certificate Revocation List (CRL) – (RFC 5280)        X      

CSS X X X  X X  X X X X  X 

CSS           X   
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CSS2      X        

CSS3     X         

CSV   X  X X  X X  X  X 

Date and Time         X     

DC (Dublin Core)      X        

DCAT           X   

DHCP         X     

Diffie-Hellman (ANSI X9.42 - DH-MQV); EIGamal, Nyberg-Reuppel, RSA 
(ISO/IEC11770-2/3) 

       X     X 

Digikoppeling         X     

DKIM      X   X     

DNG     X         

DNS X  X  X X  X X  X X  

DNSSEC  X  X  X    X     

DOC(X)        X      

DocBook      X        

DOM Level 2 HTML        X      

DS 484  X            

DSA      X  X      

DSDL             X 

DSML     X X       X 

DTD      X        

DWG     X         

ebXML RIM      X       X 

ebXML RS      X       X 

ebXML Security             X 

ECMAScript Language Specification      X        

EI standaarden         X     

EIGRP        X      

Elliptic curves             X 

EML Election Markup Language      X        

EN ISO 19115        X      

EN ISO 19119        X      

EPK/EPC      X        
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EPML      X        

E-portfolio NL         X     

ERD Entity Relationship Diagram      X        

ESMPT     X         

ESP Encapsulating Security Payload ESP (RFC2406)        X      

ETSI GSM     X         

ETSI TR 102 038           X   

ETSI TR 102 272           X   

ETSI TS 102 023           X   

ETSI TS 102 176-1           X   

Extensions LDAP     X         

Facturae           X   

FESD  X            

FLAC     X         

FTAM      X        

FTP    X  X X  X X   X X 

G.168     X         

G.711A     X         

G.722     X         

G.729A     X         

G723.1     X         

G729     X         

Geo-standaarden         X     

GeoTIFF      X        

GIF Graphics Interchange Format     X X       X 

GML (Geospatial Markup Language)      X  X   X  X 

GPRSS specifications for Mobile Stations including: EN No: 310 113, 301 344, 301 
347 and TS 101 297, 101 351 

       X      

GZIP      X  X   X  X 

H.323     X X  X     X 

HMAC/MAC             X 

HSPDA        X      

HTML  X X  X X X X X X X X X 

HTTP X  X  X X  X X X X  X 
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HTTPS (HTTP over SSL/TLS)        X X X    

iCalendar Transport Independent Interoperability Protocol iRFC 5546        X X     

ICMP        X      

IDEA             X 

Identification Cards - Contactless integrated circuit cards      X        

Identification Cards - Integrated circuit cards      X        

ID-SIS      X        

ID-WSF     X X        

IEEE 802.3 Ethernet        X      

IETF iLBC     X         

IFC         X     

IGMP        X      

IMAP4 X  X   X  X X X  X X 

INSPIRE Metadata Regulation           X   

IPM         X     

IPP         X     

IP-SEC (RFC2402/2404) X  X  X   X X  X X X 

IPv4     X X  X X    X 

IPv4/IPv6 X  X   X        

IPv6     X X  X X X   X 

ISAAR CPF           X   

ISAD (G)           X   

ISDF           X   

ISIS-MTT      X        

ISIS-MTT Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrusT (ISIS-MTT) 
v1.1 

     X        

ISIS-MTT Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrusT (ISIS-MTT) 
v1.1 

     X        

ISIS-MTT Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrusT (ISIS-MTT) 
v1.1 

     X        

ISO 15836 (Dublin Core)        X      

ISO 15836 (Dublin Core)        X      

ISO 23950:1998 Information and documentation - Information retrieval (Z39.50) - 
Application service definition and protocol specification 

       X      

ISO 639           X   

ISO 8601:2004           X   
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ISO Metadata Application Profile      X        

ISO/IEC 10918-1:1994 Information technology - Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Requirements and Guidelines 

       X      

ISO/IEC 10918-1:1994/CD C or 1        X      

ISO/IEC 10918-2: 1995 Information technology - Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Compliance testing 

       X      

ISO/IEC 10918-3: 1997 Information technology - Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Extensions 

       X      

ISO/IEC 10918-3:1997/Amd 1:1999        X      

ISO/IEC 10918-4:1999 Information technology - Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Registration of JPEG profiles, SPIFF profiles, SPIFF 
tags, SPIFF colour spaces, APPn markers, SPIFF compression types and 
Registration Authorities (REGAUT) 

       X      

ISO/IEC 19785-1 Information Technology - Common Biometric Exchange Formats 
Framework - Part 1: Data Element specification 

       X      

ISO/IEC 19794: Information Technology Biometric data interchange formats - Part 1: 
Framework 

       X      

ISO/IEC 19794: Information Technology Biometric data interchange formats - Part 2: 
Finger minutiae data 

       X      

ISO/IEC 19794: Information Technology Biometric data interchange formats - Part 3: 
Finger pattern spectral 

       X      

ISO/IEC 19794: Information Technology Biometric data interchange formats - Part 4: 
Finger image data 

       X      

ISO/IEC 19794: Information Technology Biometric data interchange formats - Part 5: 
Face image data 

       X      

ISO/IEC 19794: Information Technology Biometric data interchange formats - Part 7: 
Signature/sign behaviour 

       X      

ISO/IEC 26300:2006           X   

ISO/IEC 29500:2008 Office Open XML File Formats        X      

ISO/IEC 32000-1:2008 Document management – Portable document format – Part 
1: PDF 1.7 

       X      

ISO/IEC 7816             X 

J2EE Connector Architecture      X        

JAR        X      

Java EE      X        

Java Language Mapping to OMG IDL      X        

Java ME      X        

Java SE Platform      X        

Java Servlet      X        

JavaScript      X X  X  X   X 

JCA      X        

JDBC      X        

JMS Java Message Service      X        

JNLP Java Network Launching Protocol (JNLP)      X        
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JPEG     X X  X X  X  X 

JPEG      X        

JPEG2000      X        

JSON     X         

JSP Java Server Pages      X        

Kerberos      X        

KML      X        

KoopA ADV [Guideline for the Introduction of the Electronic Signature and 
Encryption in the Administration 

     X        

LDAP X  X X X X   X X X X X 

LDIF     X        X 

LJN         X     

MD5             X 

MHTML           X   

MIME   X  X X  X X X X X X 

MMS specifications for Mobile Stations including: TS 122 140, 123 140, 126 140        X      

MoReq           X   

MP3     X      X   

MPEG-4     X X  X   X  X 

MTOM      X        

N3           X   

NEDA           X   

NEN-ISO/IEC 27001         X    X 

NEN-ISO/IEC 27002         X    X 

NL LOM         X     

NNTP         X     

NTA 9040 (i.h.k.v. het Ondernemingsdossier         X     

NTP     X    X  X   

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting 2.0 (OAI-PMH) 

       X X     

OASIS 1.2           X   

OASIS XCBF 1.1 Specification. Secure XML encodings for the patron formats 
specified in CBEFF, the Common Biometric Exchange File Format (NISTIR 6529). 

       X      

OCES  X            

OCF      X        

OCL     X         
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OCSP Online Certificate Status Protocol (OCSP) – (RFC 2560)        X   X  X 

ODF X X X  X X X X X X   X 

ODT 1.0-1.2            X  

OGC-CSW OpenGIS      X        

Ogg     X X  X X  X X X 

OID           X   

OIOUBL  X            

OLEDB / ADO.NET ODBC DBI JDBC        X      

OOXML  X   X X       X 

Open ID      X        

Open PGP             X 

OSCI      X       X 

OSPF        X      

OWL (Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax)        X   X   

OWMS         X     

PAdES           X   

PC/SC      X        

PDF     X X X X X X X  X 

PDF      X        

PDF      X        

PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) - ETSI TR 102 923 V1.1.1        X   X   

PDF/A-1      X   X  X   

PDF/A-2     X X   X    X 

PHP      X        

PKCS#11        X     X 

PKCS#15        X   X   

PNG     X X  X X X X  X 

POP3   X   X  X X X  X X 

PPT(X)        X      

PREMIS           X   

PRESTO     X         

Python      X        

Quicktime      X        
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RDF (Resource Description Framework)      X  X   X  X 

RDFa           X   

RealMedia      X        

RelaxNG  Regular Language Description for XML New Generation      X  X      

REST             X 

RFC 4646           X   

RMI      X        

RMI      X        

RMI      X        

RPC             X 

RSA      X  X     X 

RSA f ISO/I EC14888}        X      

RSS (Really Simple Syndication) Version 2     X   X     X 

RTF           X  X 

RTP     X    X     

RTSP     X X    X    

Ruby      X        

S/MIME        X     X 

SAML   X  X X  X X X  X X 

SCA      X        

SCSP           X   

SCTP     X         

Secure copy over ssh (OpenBSD reference implementation)        X      

SEDA     X         

Sedex             X 

Semantisch model e-factureren         X     

Sender ID      X        

SEPA-standaarden         X     

SETU-standaard         X     

SFA-2      X        

SHA 224      X        

SHA 256      X  X X  X  X 

SHA 384      X        
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SHA 512      X        

SHA-384; RIPEMD-160; WHIRLPOOL-512 (ISO/IEC 10118-3)        X      

SIARD             X 

SICCT      X        

SICRES           X   

SIKB0101         X     

SIP     X X   X    X 

SIP(RFC3261)        X      

SKOS           X   

SLD         X     

SMIL Synchronized Multimedia Integration Language      X        

SMS      X  X     X 

SMTP X  X  X X  X X X X X X 

SMTPS          X    

SNMP        X X     

SOAP X  X X X X X X X X X X X 

SOAP Message Security             X 

SPARQL           X   

Speex     X         

SPF      X        

SPML      X       X 

SPSC  X            

SQL        X X X    

SSH      X       X 

SSL/TLS        X    X X 

STARTTLS     X         

STOSAG         X     

Stream Ciphers: RC4, Rabbit, Decim, TSC4 (ISO/IEC18033-4)        X      

StUF         X     

SVG X  X  X X   X X X X X 

TAR      X  X   X   

TCP/IP X  X  X   X X     

TIFF     X X  X     X 
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TLS X  X  X X   X X X  X 

TLS      X        

TLS 1.0 / 1.2      X        

TLS Extensions             X 

TSP             X 

Turtle           X   

TXT           X   

U3D      X        

UBL  X            

UCS           X   

UDDI X  X X X X  X X  X X X 

UDP X  X  X   X X   X  

UML     X X  X     X 

UMTS        X      

UN  X            

UNE-ISO 15489           X   

UNE-ISO 23081           X   

UNE-ISO 30300           X   

UNE-ISO 30301           X   

Unicode      X  X      

URI    X     X  X   

URL         X  X   

URN         X  X   

UTC     X         

UTF 16 Unicode v4.x      X        

UTF-8  X  X X X X  X X X X X X 

WAP      X  X   X  X 

WAV     X        X 

WCAG  X X X     X X  X  

VCF         X     

WCS      X    X    

WDSL      X        

Web Services (WS) Security      X        
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Web Services (WS) Security      X        

Web Services Policy             X 

WebDAV      X    X   X 

WebM           X   

Webrichtlijnen         X     

WFS      X    X    

VISI         X     

WML             X 

WMS      X    X X   

WMTS      X        

WMV      X       X 

Vorbis     X         

WPS          X    

WS Business Activity             X 

WS Coordination             X 

WSA        X      

WS-Addressing             X 

WS-BPEL Web Services Business Process Execution Language      X       X 

WSDL   X X X X X X X  X  X 

WSDL 2.0      X        

WS-I     X X        

WS-Resource             X 

WS-RM          X   X 

WSRP      X        

WS-SecureConversation             X 

WS-Security     X X   X X X  X 

WS-Security Username Token Profile          X    

WS-Transaction             X 

WS-Trust      X       X 

VT220        X      

WTLS             X 

X.500         X     X 

X3D     X X        
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X509v3        X      

XACML      X   X    X 

Xades      X     X   

XBRL en Dimensions         X    X 

XForms      X  X     X 

XHTML X X   X X X X   X  X 

XHTML Stict     X         

XKMS      X       X 

XLS          X    

XLS(X)        X      

XMI      X  X      

XML X X X X X X X X X X X  X 

XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) - ETSI TS 101 903 V1.4.1        X      

XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) v1.2      X        

XML Base       X       

XML Encryption      X X      X 

XML Inclusions       X       

XML Information set       X       

XML Metadata Interchange (XMI)       X        

XML Metadata Interchange (XMI)       X        

XML Namespaces       X       

XML Schema       X       

XML Schema Definition (XSD)      X  X      

XML Signature      X X X   X  X 

XMPP     X X  X  X    

Xpath        X      

XPDL      X       X 

Xquery      X        

XRML             X 

XSD  X   X X    X X  X 

XSL      X  X  X    

XSLT   X X X X  X X X  X X 

XSLT      X        
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XSLT 1.0 / 2.0      X        

Z39.50 or Search/retrieve Web Service (SRW)        X      

Z39.84 provides a syntax for unique identification for digital content        X      

ZIP     X X  X   X  X 

2.2.7.2.2 Kongressbiblioteket i USA164 

Kongressbiblioteket i USA (eng. Library of Congress) har i artikeln Extensive Extensions publicerat 
en första analys av bibliotekets digitala samlingar som tillkommit över de senaste 40 åren.165 Med 
anledning av att datafilerna var lagrade över flera ”arkitekturer och plattformar” omfattade analysen 
endast de digitala samlingar som hanterades av bibliotekets ”primära inventeringssystem”.166 Detta 
innefattade alla typer av datafiler, inklusive metadatafiler, andra understödjande datafiler, och även 
dubbletter, på åtkomstlagring (eng. access presentation storage)167 och långtidslagring, men inte 
sådana som avsåg inmatning (eng. ingest) eller behandling (eng. processing). Dessa omständig-
heter betraktades bereda ett ofullständigt underlag, men ger ledning till vad som måste prioriteras 
och förbättras i framtida analyser. 
 
Analysen var begränsad till att endast inhämta information om filändelserna med hänvisning till bland 
annat att de datorberäkningstider som krävdes för en utförlig analys av datafilerna för filsignaturer 
inte var möjligt med tillgängliga verktyg och system. Det slutliga underlaget beräknades (2018-09-
24) till 681 miljoner datafiler angivna med över 16 000 unika filändelser, vilka upptog nästan 8 PB.168 

Tabell 15 Återgivning av tabell 1 och 2 i artikeln. 

Filändelserna ordnade efter de 10 flest i antal Filändelserna ordnade efter de 10 största i 
storlek 

Antal Namn Storlek (TB) Antal Namn Storlek (TB) 

148 242 701 jp2 294,83 10 120 046 gz 3 937,79 

133 388 164 tif 2 516,69 133 388 164 tif 2 516,69 

113 952 865 jpg 36,40 22 920 mxf 543,19 

70 117 369 xml 41,98 148 242 701 jp2 294,83 

56 048 470 pdf 81,59 161 656 mpg 175,01 

48 637 417 txt 3,25 596 130 wav 127,18 

                                                
164  Se även ArkivE Dnr 20-2015-3853, LOC (Library of Congress). En analys av Library of Congress Recommend-

ed Formats Statement, och Sustainability of Digital Formats Planning. 
165  Artikeln är på 7 sidor, varför sidhänvisningar inte ges för detta källunderlag. 
166  Biblioteket hanterar sina digitala samlingar genom två godkända inventeringssystemet, dels den primära CTS 

(eng. Content Transfer System), dels PCWA (eng. Packard Campus Workflow Application). Det lagrade digi-
tala innehållet för CTS anges till 7 PB, medan för PCWA anges till 9 PB. PCWA omfattar digitalt innehåll från 

enheten MBRS (Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound), vilka även ansvarar för PCWA. 
167  Det är emellertid uppskattat enligt analysen att en tredjedel av lagrad data inte har inventerats. 
168  Tolkas avse petabytes. Jämför Binära enheter.  
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Filändelserna ordnade efter de 10 flest i antal Filändelserna ordnade efter de 10 största i 
storlek 

Antal Namn Storlek (TB) Antal Namn Storlek (TB) 

44 082 987 gif 0,74 29 024 mov 99,03 

10 120 046 gz 3 937,79 56 048 470 pdf 81,59 

7 425 410 i41 1,96 36 325 iso 63,74 

5 091 599 (ingen) 3,16 5 006 dv 54,48 

 
Resultatet i Tabell 15 visar en koncentration av filändelser för datafiler efter både antal och storlek. 
Detta indikerar, enligt artikeln, att bibliotekets digitala innehåll är samlade till ett antal filformat som 
har brett stöd och är väl förstådda för ändamålen bevarande och åtkomst. Omkring 80 % av 8 PB 

utgörs av datafiler med filändelserna gz och tif. Förekomsten av filändelsen gz förklaras vara voly-
men av webbplatser som arkiveras av biblioteket. Webbplatserna arkiveras i Warc men komprimeras 
i GZ. Dessa komprimerade webbarkiv uppskattas innehålla 6,2 miljarder unika datafiler. Förekom-
sten av filändelsen tif förklaras vara att Tiff är ett vanligt förekommande bildformat med många 
tillämpningsområden. Omkring 95 % av 681 miljoner datafiler har någon av filändelserna jp2, tif, jpg, 
xml, pdf, txt, gif, gz. Förekomsten av antalet filändelser som indikerar ett bildformat förklaras av 
bibliotekets arbete med digitisering. Datafilerna kan därför vara både originalkopior och spridnings-
exemplar av originalkopior, eller representera individuella sidor ur en bok eller enstaka fotografier, 
vilket bidrar till det höga antalet. Jämförelsevis används Epub eller PDF för att innesluta hela böcker 
i en datafil. Förekomsten av textformat förklaras inte mer än att det kan röra sig om verk framställda 
i text, eller metadata och understödjande material. Det förväntas emellertid att dessa typer av från 
början digitalt framställda samlingar kommer att växa och bidra till en ökad variation av filformat. 
 
Bortom koncentrationen av filändelserna i Tabell 15 fanns ytterligare 16 689 unika filändelser. Av 
dessa förekom 2 761 endast en gång, medan 14 064 förekom flera gånger, men mindre än 100 
gånger. Möjliga förklaringar är att det rör sig om samma men okända filformat, att filändelen är 
angiven som en ”annotation”, att filnamnet har en ”punkt” och därmed tolkats vara en filändelse, eller 
att datafilen är namngiven som en del av en datauppsättning.169 Därutöver förekom 272 filändelser 
3 810 gånger för datafiler med en filstorlek av 0 byte. Förutom föregående nämnda förklaringar kan 

det röra sig om datafiler som användes för ”markeringar” eller resultatet av en korrupterat datafil med 
förlorat innehåll. Slutligen hade 5 091 599 datafiler inte någon filändelse, vilka utgjorde tillsammans 
3,161 TB. 

 
Bibliotekets avsikt är att beståndet av elektroniska handlingar ska ”växa exponentiellt” och att säker-
ställa ”varaktig åtkomst” till dem. Som stöd för planeringen av en långsiktig åtkomst till elektroniska 
handlingar utvecklar och förvaltar biblioteket bland annat webbplatsen Sustainability of Digital For-
mats,170 dokumenten the PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata,171 och Recommended 

                                                
169  Beroende på hur filändelserna grupperas kan resultatet variera kraftigt. Som exempel gavs filändelser av typen 

i21, i22, i41, vilka är egentligen delmängder av samma filformat för geospatiala datauppsättningar. Var för sig 
blir dem mindre förekommande, men tillsammans utgör de 10 miljoner datafiler. Ett liknande fall uppstår för 
systemfiler som kan använda variationer av filändelser för samma filformat. Till exempel, filändelsen jdb 
förekom i 2 388 variationer såsom jdb,9999998 för 154 411 datafiler. 

170  https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/ (20200129) 
171  http://www.loc.gov/standards/premis/ (20200129) 

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/
http://www.loc.gov/standards/premis/
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Formats Statement.172 För att stödja den framtida tillväxten söker biblioteket att konkretisera befint-
liga policyer och riktlinjer till praktiska behov och krav i en DCMC (eng. Digital Collections Manage-
ment Compendium). Ansvaret för allt detta arbete tillfaller Enheten DCM (eng. Digital Content Mana-
gement), vilka även utförde analysen om filändelser. 
 
Vissa av anledningarna till varför en analys av filändelser är en bristfällig metod berördes i analysen, 
men förklaringarna som gavs för de avvikande fallen är lika tillämpliga för hela resultatet; det finns 
inget som hindrar att ett program eller användare anger godtyckliga eller helt felaktiga filändelser. 
Analysen berörde inte heller en särskild viktig detalj, att filändelser är metadata som tillsammans 
med formatet för datafilen tillhör filsystemet och inte filformatet. Det följer att en mer djupgående 
teknisk analys är nödvändig, men en sådan analys tar även i anspråk mer datorberäkning, och där-
med en ökad kostnad av datorresurser och tid per datafil. Analysen berörde inte sådana aspekter. 
 
Resultatet av enkäten uppvisar sedan ett liknande mönster som resultatet av Riksarkivets enkät om 
Tillämpningen av RA-FS 2009:2 (a. 2.2.7.4);  att det sker en koncentration av format. Detta är emell-
ertid inte märkvärdigt eftersom strategin för många arkiv och minnesinstitution är att framställa eller 
”emigrera” sina samlingar mot vissa specifika format. Det är alltså ett resultat som är förväntat mot 
bakgrund av de strategier som varit härskande sedan en lång tid tillbaka. Att dessutom liknande 
format har valts är inte heller utmärkande, eftersom det är  format som är vanligt förekommande som 
svar på lämpliga format för långtidsbevarande bland organisationer som arbetar med digitalt beva-
rande, vilka även har legat till grund för Riksarkivets normering. 

2.2.7.2.3 Nationella arkiv: Norden 

Utgångspunkten för nordiska Riksarkiv är statusrapporten (2017) Digital arkivering i Norden.173 Det 
pågår för närvarande flera arbeten med att se över materiel och metoder för elektroniska handlingar. 
 
Riksarkivet i Danmark har utfärdat regler om materiel och metoder i Meddelande om arkiverings-
versioner (dan. BEK nr 128 af 12/02/2020 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner),174 tillsammans 
med en vägledning (dan. Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner),175 vilka ersätter 
tidigare bestämmelser som fortfarande kan gälla under en övergångsperiod (dan. Nr 1007 af 
20/08/2010 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner)176 med tillhörande vägledning.177 En samman-
ställning av den senaste regleringen återfinns i Tabell 16. Underlaget är i anslutning till Leverans av 
IT-system (dan. Aflevering af it-systemer).178 I projektet Nytt bevarandekoncept (dan. Nyt bevarings-
koncept) pågår ett arbete med att se över den danska Riksarkivets strategier för bevarande av 
digitalt skapade data (dan. Bevaring af digitalt skabte data).179 Projektet ska bland annat ta fram nya 
metoder för att utvärdera format för bevarande. 
 
Riksarkivet i Island har anslutet sig till samma regler om materiel och metoder som Riksarkivet i 
Danmark. 

Tabell 16 Sammanställning av meddelande om arkiveringsversioner från danska Riksarkivet översatt genom https://trans

                                                
172  https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/TOC.html (20200129) 
173  Riksarkivet, Nordig 2017 statusrapport. 
174  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/128 (20200427) 
175  https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2020/04/vejledning_bek_128_bek_FINAL.pdf (20200427) 
176  https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Bekendtgoerelse-nr-1007-af-20-august-2010.pdf (20200427) 
177  https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/08/vejledning_1007-august-2016_endelig.pdf (20200427) 
178  https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/statslige-myndigheder/aflevering-it-systemer/ (20200427) 
179  https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/om-aflevering-til-arkivet/bevaring-digitalt-skabte-data/ (20200427) 

https://translate.google.com/
https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/TOC.html
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/128
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2020/04/vejledning_bek_128_bek_FINAL.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Bekendtgoerelse-nr-1007-af-20-august-2010.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/08/vejledning_1007-august-2016_endelig.pdf
https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/statslige-myndigheder/aflevering-it-systemer/
https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/om-aflevering-til-arkivet/bevaring-digitalt-skabte-data/
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late.google.com/ (20200530). Sammanställning är inte utförlig och redogör endast för tekniska krav som anses vara rele-
vant för denna konsekvensutredning. Se ursprunglig handling för fullständighet. 

Bilaga Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

3. Bilaga. Arkivering av digital data och eventuella dokument 

3.A. Allmänna regler – Arkiveringsversioner förstås avse arkiveringspaket eller överför-
ingspaket. Dessa får inte innehålla krypterad information. 

3.B. Datastruktur – Arkiveringsversionen organiseras i kataloger och indexfiler i XML 
för till exempel en relationell databasstruktur, det övergripande 
innehållet, och sammanhangsdokumentation. 

3.C Datainnehåll – Arkiveringsversionen består av tabellinnehåll i standardiserade 
datatyper, och alla elektroniska handlingar i standardiserade da-
taformat. 

3.D Information om arkiverin-
gsversionen 

– Arkiveringsversionens administrativa användning, datainnehåll 
och IT-system. 

4.  [Arkiveringsversionens] datastruktur 

4.A Allmänna regler – Inga kommentarer. Bilagan berör i huvudsak organiseringen av 
datafiler i en arkiveringsversion och innehållet i indexfiler. 

4.B Plats för kataloger och fil-
er 

– Inga kommentarer. 

4.C Katalogindex – Inga kommentarer. 

4.D Katalogen Tabeller – Inga kommentarer. 

4.E Katalogen för samman-
hangsdokumentation 

– Inga kommentarer. 

4.F Katalogschema – Inga kommentarer. 

4.G Dokumentkatalogen – Filändelsen för Tiff (tif), MP3 (mp3), MPEG-2 -4 (mpg), Jpeg 2000 
(jp2), GML (gml) Wave (wav). 

5. [Arkiveringsversionens] datainnehåll 

5.A Tabellinnehåll – Inga kommentarer. 

5.B Datatyper – Datatyperna [för tabellinnehåll] utgår från SQL (1999) och W3C 
XML Schema Language (1.0). 

5.C Konvertera tabellinnehåll 
till… 

– Inga kommentarer. 

5.D Textformat (Unicode) – Unicode 5.1 (well-formed UTF-8) 

– Unicode surrogat och icke-tecken får inte användas. 

– Kodpunkter i den privata arean får inte kodas. 

– Kontrollkodstecken från #x00 till #x1F är inte tillåtna med undan-
tag för ”teckenfliken” #x09 (TAB), ”ny rad” #x0A (LF), ”vagnretur” 
#x0D (CR). 

 Textformat (XML) – Tecken < entitet &lt är obligatorisk 

https://translate.google.com/
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Bilaga Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

– Tecken > entitet &gt är obligatorisk 

– Tecken & entitet &amp är obligatorisk 

– Tecken ’  entitet &apos är obligatorisk 

– Tecken ”  entitet &quot är obligatorisk 

– Tecken från #x7F till #x9F måste anges med decimal eller hexa-
decimal teckenreferens. 

– CData-avsnitt <! [CDATA]]]> får inte användas. 

5.E Digitala dokument – Digitala dokument med undantag för 5.F och 5.G måste lagras i 
något av följande format: 

– TIFF 6.0 baseline med följande krav: 

o Komprimering för ”sort”, vita dokument: CCITT, TSS Grp3, 
Grp4, PackBit eller LZW. 

o Komprimering för gråskala- eller färgdokument: PackBit eller 
LZW. 

o Bitdjup för RGB 1, 2, 4, 8, 24 eller 32 med högst 3 färgkanaler 
och högst en alfakanal. 

o Bitdjup för CMYK 1, 2, 4, 8, 24, 32 eller 40 med högst 4 färg-
kanaler och högst en alfakanal. 

o Användning av XResolution (tag 282) och YResolution (tag 
283) måste motsvara ursprungliga sidstorlekar. 

– JPEG-2000 (ISO/IEC 15444-1: 2004) 

5.F Ljud och video – Ljud måste lagras i MP3, men mottagande arkiv kan tillåta Wave 
LPCM med bitdjup som är ”hela multiplar av 8”. 

– Video måste lagras som Mpeg-2 med ljud i MP3, eller Mpeg-4 
AVC med ljud i AAC och filformatet Mpeg-4. 

5.G Geodata – GML v1.1. (ISO 19136) 

– Bilagan i övrigt detaljerar och anpassar specifikationen. 

5.H Komprimering – Komprimering är inte tillåtet om inte uttryckligen angivet. 

5.I Optimering – Det kan vara möjligt att minska storleken på dokument genom att 
till exempel ange optimala bitdjup. 

5.J Ingen försämring – Framställningen av arkiveringsversionen får inte medföra mer in-
formationsförlust än vad som är nödvändigt. 

6. Information om arkiveringsversionen 

6.A Arkivbeskrivningsfil – Bilagan detaljerar vad som krävs av beskrivningen för arkiverings-
versionen. Inga kommentarer. 

6.B Kontextuell dokumentati-
on 

– Inga kommentarer. 

6.C Arkivversionens tabeller – Inga kommentarer. 

6.D SQL-frågor – Inga kommentarer. 
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Bilaga Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

7 Lagringsenhet  

7.A  – Bilagan anger godtagbara lagringsenheter för leverans (CD-R, 
DVD-R, BD-R, USB-media). Inga kommentarer. 

8. Formulär (för att framställa arkiveringsversioner kan hämtas från nationalarkivets webbplats) 

9. Leveranspaket för vissa typer av forskningsdata 

9.A-I  – Bilagan anpassar arkiveringsversionen för handlingar som fram-
ställts i forskning, med statistiska program eller liknande. 

– I 9.G anges RFC 4180 Common Format and MIME Type for Com-
ma-Separated Values (CSV) Files, och en anpassning av den. 

– I 9.I specificeras en informationsformat i syntaxen EBNF. 

 
Riksarkivet i Finland har utfärdat regler om materiel och metoder i Anvisning om godkända doku-
mentformat för digital förvaring (fin. Digitaaliseen säilytykseen hyväksyttävät tiedostoformaatit)180 i 
anslutning till Tjänst för digital arkivering.181 Det finns sedan bestämmelser om tekniska krav på digi-
taliserat material (fin. Arkistolaitoksen vaatimukset digitoidulle aineistolle)182 som kompletterar re-
kommendation om digitalisering kvalitetskriterier (fin. Arkistolaitoksen suositus digitoinnin laatukrite-
ereiksi) från 2008.183 En sammanställning av dessa dokument återfinns i Tabell 17, Tabell 18, res-
pektive Tabell 19. Den finska Riksarkivet har planerat att under våren 2020 publicera nya anvisnin-
gar för format lämpliga för bevarande. Ett nytt dokument har publicerats den 28 februari 2021.184 

Tabell 17 Sammanställning av anvisningar om godkända dokumentformat för digital förvaring från finländska Riksarkivet 

översatt genom https://translate.google.com/ (20200530). Sammanställning är inte utförlig och redogör endast för tekniska 
krav som anses vara relevant för denna konsekvensutredning. Se ursprungliga handlingar för fullständighet. Kraven hän-
visar till ”Ordlista i Premis-format Namn på semantisk strukturenhet”, vilket verkar avse Iana media-typer, tidigare kallad 
”MIME”. 

# Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

1. Introduktion – Format är godkända för lagring eller överförbarhet. Målet är att 
handlingar ska vara i lagringsbar form. Överförbara format accep-
teras i undantagsfall. 

2. Allmänna krav – Kryptering och komprimering är inte tillåtet. 

– Alla format som krävs för att återge handlingen är nödvändiga, till 
exempel teckenenssnitt. 

– Datafilnamn måste vara i Ascii 7-bit, och maximalt 255 tecken. 

– Metadata om innehållet bör inte anges i datafilnamnet. 

3. Presentation av formatet i 
Sähke-metadata 

– Särskilda krav för överföringspaket. 

                                                
180  https://arkisto.fi/uploads/Viranomaisille/Digitaalisten aineistojen säilyttämispalvelu/Digitaaliseen säilyttämiseen hyväksyttävät tiedostofor

maatit_ohje.pdf (20200427) 
181  https://arkisto.fi/digitalarkivering (20200427) 
182  https://arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/suositukset/Arkistolaitoksen vaatimukset digitoidulle aineistolle.pdf (20200427) 
183  https://arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/suositukset/digikriteerit.pdf (20200530) 
184  https://digitalpreservation.fi/en/specifications/fileformats (20210609) 

https://translate.google.com/
https://arkisto.fi/uploads/Viranomaisille/Digitaalisten%20aineistojen%20säilyttämispalvelu/Digitaaliseen%20säilyttämiseen%20hyväksyttävät%20tiedostoformaatit_ohje.pdf
https://arkisto.fi/uploads/Viranomaisille/Digitaalisten%20aineistojen%20säilyttämispalvelu/Digitaaliseen%20säilyttämiseen%20hyväksyttävät%20tiedostoformaatit_ohje.pdf
https://arkisto.fi/digitalarkivering
https://arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/suositukset/Arkistolaitoksen%20vaatimukset%20digitoidulle%20aineistolle.pdf
https://arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/suositukset/digikriteerit.pdf
https://digitalpreservation.fi/en/specifications/fileformats
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# Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

4. Producera en lagringsbar 
form 

– Rekommenderas att ett bevarandeexemplar framställs så tidigt 
som möjligt, till exempel när dokumentet är färdigställd och låst 
mot ändringar. 

5. Accepterade filformat  

5.1. Oformaterad text – ISO 8859-15 

– Unicode (UTF-8, UTF-16, UTF-32) 

– ”text / plain” 

5.2. Elektroniska publikationer 
(EPUB) 

– EPUB version 2.0.1, 3.00, 3.01 

– application / epub + zip 

5.3.1. Dokumentation (ODF) – Ordbehandling (ODT 1.0, 1.1, 1.2 application / vnd.oasis.opendo-
cument.text) 

– Kalkylblad (ODS 1.0, 1.1, 1.2 application / vnd.oasis.opendocu
ment.spreadsheet) 

– Presentation (ODP  1.0, 1.1, 1.2 application / vnd.oasis.opendocu
ment.presentatio) 

– Ritning (ODG  1.0, 1.1, 1.2 application / vnd.oasis.opendocum
ent.graphics) 

– Formel (ODF 1.0 application / vnd.oasis.opendocument.formula) 

5.4. PDF/A – PDF/A -1, -2 och -3 med samtliga överensstämmelsenivåer. 

– application / pdf 

6. Överförbar  

6.1. Microsoft Office Suite – Word 97 (8.0), 98 (8.5), 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) app-
lication / msword 

– Word 2007 (12.0), 2010 (14.0), 2013 (15.0) application / vnd.
openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 

– Excel 97 (8.0), 99 (9.0), 2001 (10.0), 2003 (11.0) application / vnd.
ms-excel 

– Excel 2007 (12.0), 2010 (14.0), 2013 (15.0) application / vnd.open
xmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 

– Powerpoint 1997 (8.0), 1999 (9.0), 2001 (10.0), 2003 (11.0) app
lication / vnd.ms-powerpoint 

– Powerpoint 2007 (12.0), 2010 (14.0), 2013 (15.0) application / 
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 

6.2. PDF – PDF 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., 1.6, 1.7. 

– application / pdf 

Tabell 18 Sammanställning av tekniska krav på digitaliserat material från finländska Riksarkivet översatt genom https://

translate.google.com/ (20200530). Sammanställning är inte utförlig och redogör endast för tekniska krav som anses vara 

https:///translate.google.com/
https:///translate.google.com/
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relevant för denna konsekvensutredning. Endast tekniska krav redogörs, se ursprungliga handlingar för fullständighet. 

# Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

1. Introduktion – Kriterier för digitalisering som ska levereras till Riksarkivet. 

2. Yt-original – Kraven avser handlingar som till exempel dokument, kartor, ritnin-
gar, fotografiska tryck och böcker. 

2.1. Bindningar, dokument, handlingar och filer 

 Bitdjup – Bedöms fall till fall om färg i 24 bit eller gråskala i 8 bit. 

– Svartvita bilder (1-bit) ska inte skickas till arkiven. 

 Storlek – Skala 1:1 med originalet med en upplösning på 300 PPI, eller 
högre om handlingen är mindre än A4. 

 Färgprofiler – eciRGB v2 

– ProPhoto RGB 

– AdobeRGB (1998) 

– sRGB 

– Gray gamma 2,2 

2.2. Kartor och ritningar 

 Bitdjup – Bör vara i färg (24 bit) med undantag för färglösa teckningar i grå-
skala (8 bit). 

– Svartvita bilder (1 bit) ska inte skickas till arkiven. 

 Storlek – Skala 1:1 med originalet med en upplösning på 300 PPI, eller hög-
re om handlingen är mindre än A4. 

 Färgprofiler – eciRGB v2 

– ProPhoto RGB 

– AdobeRGB (1998) 

– Gray gamma 2,2 

2.3. Fotografiska tryck 

 Bitdjup – Bör vara i färg (24 bit) eller gråskala (8 bit), men måste vara i den 
upplösning som anges för storlekar. 

 Upplösning – 6x9cm (1600 PPI) 

– 9x12cm (1200 PPI) 

– 13x18cm (900 PPI) 

– 18x24cm (600 PPI) 

– A3 eller högre (300 PPI) 

 Färgprofiler – eciRGB v2 

– ProPhoto RGB 

– AdobeRGB (1998) 

– Gray gamma 2,2 

3. Genomskinliga original 
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# Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

3.1. Glasnegativ, andra negativa och objektglas 

 Bitdjup – Bör vara i färg (24 bit) eller gråskala (8 bit), men måste vara i den 
upplösning som anges för storlekar. 

 Upplösning – 6x9cm (1600 PPI) 

– 9x12cm (1200 PPI) 

– 13x18cm (900 PPI) 

– 18x24cm (600 PPI) 

– A3 eller högre (300 PPI) 

 Färgprofiler – eciRGB v2 

– ProPhoto RGB 

– AdobeRGB (1998) 

– Gray gamma 2.2 

3.2. Mikrofilm 

 Bitdjup – Måste vara i gråskala (8 bit) med en upplösning på 300 PPI för 
läsbarhet och x gånger för varje förstoring, till exempel en försto-
ring på 12 * 300 kräver 3 600 PPI. 

– Måste tillämpa kraven i avsnitt 4.1 [oklart vad som avses, eftersom 
det finns inget avsnitt 4.1]. 

4. Teknisk metadata 

 Information – Teknisk identifiering av arkivenheten 

– Digitaliseringsmärke 

– Digitaliseringsmodell 

– Digitaliseringstid 

– Person som utförde skanningen, skanningsplatsen (Företag, ins-
titution) 

– Tid för bildbehandling 

– Personen som utförde bildbehandlingen, bildbehandlingsplats 
(företag, intressegemenskap) 

– Skanningsprogram 

 Spårbarhet – Ytterligare behandling måste dokumenteras. 

5. Överför paket 

  – Särskilda krav för överföringspaket och exempel. 

Tabell 19 Sammanställning av rekommendationer om digitalisering kvalitetskriterier från finländska Riksarkivet översatt 

genom https://translate.google.com/ (20200530). Sammanställning är inte utförlig och redogör endast för tekniska krav 
som anses vara relevant för denna konsekvensutredning. Endast tekniska krav redogörs, se ursprungliga handlingar för 
fullständighet. 

# Rekommendationer Kommentar (översättning och tolkning) 

1. Inledning – Avser att främja användning och bevarande av dokumentärt kul-
turarv. Tekniska kvalitetsriktlinjer säkerställer inte att handlingar 

https://translate.google.com/
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# Rekommendationer Kommentar (översättning och tolkning) 

bevaras under lång tid. Digitalt långsiktigt bevarande kräver måste 
kompletteras med andra strategier. 

2. Material genererat i elek-
tronisk form 

– Otydlig översättning, svår att tolka, men rekommendationen gäller 
inte elektroniska handlingar som framställs i ärendehanterings-
system. 

3. Digitalisering – Övergången från analog till digital innebär en informationsförlust, 
men som kan med tillräckligt bra val duplicera den ursprungliga 
handlingen utan att äventyra kvaliteten. 

– I övrigt se Tabell 18. Det anges dock att för moderna tryckta hand-
lingar kan en 1 bit vara möjligt med en minsta upplösning på 300-
600 PPI. 

4. Ljudfiler – Andelen ljudfiler hos arkivinstitutionerna är mycket litet. 

– WAV, 24 bit, 48-96 kHz 

– MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3), 128 kb per sekund med fast sam-
plingsfrekvens. 

5. Digital materialhantering – Inga kommentarer. 

 
Riksarkivet i Norge har utfärdat regler om materiel och metoder i föreskrifter om kompletterande 
tekniska och arkivbestämmelser för behandling av offentliga arkiv (nor. Forskrift om utfyllende tek-
niske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) 
(2105/2017)).185 En sammanställning av regleringen återfinns i Tabell 20. Bakgrunden till före-
skrifterna är projektet Samdok (nor. samla samfunnsdokumentasjon).186 En av rapporterna från pro-
jektet från år 2017 är Digital långsiktig bevarande – Strategi för att välja filformat för bevarande (nor. 
Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring).187 Det finns planer på att se 
över föreskrifterna under hösten 2020. 

Tabell 20 Sammanställning av föreskrifter om kompletterande tekniska och arkivbestämmelser för behandling av offentliga 

arkiv från norska Riksarkivet översatt genom https://translate.google.com/ (20200530). Sammanställning är inte utförlig 
och redogör endast för tekniska krav som anses vara relevant för denna konsekvensutredning. Det har noterats en 
inkonsekvent översättning av ”bør” och ”skal”, ” Tapsfri” och ”tapsbringende”. Fler fel kan förekomma. Se ursprunglig hand-
ling för fullständighet. 

Kap. Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

1. Arkivplan – Inga kommentarer. 

2. Arkivlokaler och lagring – Inga kommentarer. 

3. Krav på arkivsystem och 
elektronisk behandling av 
arkivdokument 

– Kapitlet omfattar organiseringen och hanteringen av handlingar. I 
§ 3 Krav på dokumentformat och exportfunktioner i arkivsystem 
hänvisas vidare till 5 kapitlet. 

4. Periodisering – Inga kommentarer. 

                                                
185  Med ändringar. 
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286 (20200427) 
186  https://samdok.com/ (20200530) 
187  https://samdok.com/leveranser/leveranser-2017-rapporter-fra-arbeidsgruppene/ (20200530) 

https://translate.google.com/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286
https://samdok.com/
https://samdok.com/leveranser/leveranser-2017-rapporter-fra-arbeidsgruppene/
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Kap. Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

5. Elektroniskt arkivmaterial  

5.1. Allmänna bestämmelser  

 1-5 §§ – Inga kommentarer 

5.2. Leverans- eller deponeringsmetod 

 6-9 §§ – Inga kommentarer 

5.3. Formatkrav m.m. vid extrahering från databaser 

 10 § (organisering) – Avställning i sekventiella textfiler eller XML efter överenskommel-
se med Riksarkivet. 

 11 § (teckenuppsättning) – Kryptering inte tillåten. 

– Tillåtna teckenuppsättningar är Unicode (UTF-8), ISO 8859-1, 
eller andra efter överenskommelse med Riksarkivet. 

 12 § (textformat) – Sekventiella textfiler kan vara i fasta format (positioner beräknat 
efter antal tecken), eller karaktärseparerade tecken enligt RFC 
4180. 

– XML 

– Databasdumpning enligt SQL (ISO/IEC 9075:1999 eller senare). 
Binära objekt måste levereras separat i ett format som är tillåtet 
enligt föreskriften. 

– Databasdumpning enligt SIARD version 1 eller 2 (eCH-0165). Bi-
nära objekt måste levereras separat i ett format som är tillåtet 
enligt föreskriften. 

 13 § (datatyper) – Formatering av strängar för fasta positioner. 

– Negativa heltal och decimalnummer anges med minustecken, 
medan positiva inte bör ges ett plustecken. 

– Decimalavskiljare är komma, men ingen skiljetecken för värden 
över 1 000. 

– Datum anges enligt NS-ISO 8601. 

5.4. Formatkrav m.m. för arkivdokument 

 14 § (länka) – Inga kommentarer. 

 15 § (skanning) – Informationsförlust är inte tillåtet. 

– Upplösningen ska vara minst 300 DPI. 

– 24 bit RGB med lägsta möjliga komprimering. 

 16 § (OCR, säkerhetsfun-
ktioner, digitala signatur-
er) 

– OCR-text kan inte ersätta ursprunglig text. 

– Säkerhetsfunktioner, innefattar lösenord och kryptering, ska vara 
inaktiverad vid leverans. Kryptering är endast tillåtet efter avtal 
med Riksarkivet och ska reglera överlämning av nycklar för de-
kryptering. 

– Digitala signaturer med offentliga nycklar är tillåtna under förut-
sättning att de är i tillåtna format, annars krävs avtal med Riksarki-
vet. 
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Kap. Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

 17 § (filformat) – Format för text utan inkapslade objekt kan vara vanlig textfil (TXT), 
Tiff (v6), PDF/A, XML. 

– Text i OOXML eller ODF bör även tillhandhållas som PDF/A. 

– Format för text med objekt kan vara Tiff (v6), PDF/A. 

– Format för digitala fotografier och bilder kan vara Tiff (v6) Jpeg 
(ISO/IEC 10918-1:1994), Jpeg 2000 (ISO/IEC 15444-1), PNG 
(ISO/IEC 15444-1), PDF/A. 

– Format för kartor kan vara Tiff (v6), Sosi (v2.2, 1995 eller senare), 
GML (ISO 19136). 

– Format för videosekvenser kan vara Mpeg-2 (ISO/IEC 13818-2), 
Mpeg-4 (H.264, ISO/IEC 14496-10). 

– Format för ljudsekvenser kan vara MP3 (ISO/IEC 13818-3), PCM-
baserad Wave (Multimedia Programming Interface and Data 
Specification 1.0 – IBM and Microsoft, 1991), Flac (xiph.org). 

– Format för kalkylblad kan vara PDF/A, XML. 

– Kalkylblad i OOXML eller ODF bör även tillhandhållas som PDF/A. 

– Format för webbsidor kan vara Warc (ISO 28500), HTML (ISO/IEC 
15445), Tiff, PDF/A. 

– Format för presentationer kan vara PDF/A, XML. 

– Presentationer i OOXML eller ODF bör även tillhandhållas som 
PDF/A. 

– Format för objektbaserade informationsmodeller för byggnader 
(BIM) kan vara IFC (ISO 16739). 

– Format för datapackning kan vara Tar (IEEE 1003.1). 

– Komprimering kan vara ZIP (ISO/IEC 21320-1). 

– Andra format kräver avtal med Riksarkivet. 

 18 § (Tiff, PDF/A) – Tiff kan omsluta enstaka eller multipla sidor, men enstaka sidor 
måste vara samlade under en gemensam katalog. 

– Tiff ”privata taggar” är inte tillåtna. 

– Tiff för svartvita bilder bör använda förlustfri komprimering CCITT, 
TSS grupp 4, LZW eller PackBit. 

– Tiff för färg eller gråskala bör använda LZW eller PackBit. 

– För fotografier eller kartor kan användas Tiff med förlustfri kompri-
mering och förlustgivande komprimering enligt Tiff TechNote2 
(1995): 

– Deflate, LZ76 med värde 8 istället för ursprungligt värde 32946 
(80b2 HEX) i Tiff v6 (1992). 

– Jpeg (ISO 10918-1:1994) med värde 7 istället för ursprungligt  vär-
de 6 i Tiff v6 (1992). 

– Tiff med georeferenser som till exempel GeoTiff är tillåtet om de 
är kompatibla med Tiff v6. 

– PDF/A-1 (ISO 19005-1) kan vara i version 1a, 1b, eller ”1h”. 

– PDF/A-2 (ISO 19005-2) kan vara i version 2a, 2b, eller 2u. 
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Kap. Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

– PDF/A-3 (ISO 19005-3) kan vara i version 3a, 3b, eller 3u, men 
måste ansökas om hos Riksarkivet. 

 19 § (XML) – Teckenuppsättningen ska vara UTF-8, ISO 8859-1, 8859-4. 

  – XML-Scheman och mallar bör vara i egna datafiler. 

– XML-Schema måste inkluderas om dokumentet är baserad på 
ODF (ISO/IEC 26300:2006) eller OOXML (ECMA-376, ISO/IEC 
29500). 

– XML-Scheman och mallar som delas mellan flera XML-dokument 
kan lagras i en överordnad hierarkisk filstruktur om relevanta sök-
vägar användas, men andra datafiler måste grupperas i under-
kataloger för respektive XML-dokument. 

 20 § (övergångsregler) – TIFF/IT (ISO 12639), SGML, ”HTML” och ”Adobe PDF” upphör att 
vara tillåtet efter viss tidpunkt. 

– För PDF bör teckensnitt omslutas, och inte använda ”skjemahånd-
tering”, medan formulär måste lagras i Tiff och eventuellt sedan 
konverteras till PDF igen. 

– Samtliga format får inte omsluta ljud, video exekverbara funk-
tioner, eller Javascript. 

5.5. Krav på arkivutdrag från Noark-system och andra journal- och arkivsystem 

 21-23 §§ – Inga kommentarer. 

5.6. Krav på teknisk dokumentation 

 24 § (arkivutdrag) – Dokumentera varje fil och posttyp, beskrivning av innehållet, rela-
tioner mellan filer, primärnycklar, främmande nycklar och kardina-
litet. 

– Fältnamn och posttyper och deras datatyp, och kompletterande 
förklaring om inte fältinnehållet framkommer av fältnamnet. 

– Startposition och längd för varje fält. 

– Förklaringar för fält med kodade värden. Om systemet lagrar kod-
erna i datafiler ska datafilerna inkluderas i arkivversionen. 

 25 § (formatkrav) – Inga kommentarer. 

 26 § (databaser) – En översikt i ER-diagram av den övergripande strukturen för data-
basen, vilket innefattar relationer mellan tabeller och primära och 
sekundära nycklar i de enskilda tabellerna. 

– Riksarkivet kan kräva att sökningar, datakombinationer och ext-
raktionsmetoder i den ursprungliga databasen anges som frågor i 
SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992) eller SQL-99 (ISO/IEC 9075:1999) 
anpassade till avställningen, och medföljer dokumentationen. 

5.7. Krav på administrativ dokumentation 

 27-28 §§ – Inga kommentarer. 

5.8. Krav på lagringsmedium och filorganisation 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 107 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

Kap. Tekniska krav Kommentar (översättning och tolkning) 

 29 § (lagringsenheter och 
filsystem) 

– CD-R med filsystem ISO 9669:1988 nivå 1 eller ”Joliet”.  

– DVD-R eller DVD+R med filsystemet UDF (v1.02 eller senare). 

– USB-anslutning med filsystemet FAT32 eller NTFS. 

 30-32 §§ – Inga kommentarer. 

6. Överlämna och överföra 
pappersarkiv 

– Inga kommentarer. 

7. Bevarande och gallring – Kapitlet består av tre delar. Inga kommentarer. 

8. Digitalisering – Kapitlet avser fångst av analoga handlingar till digitala format där 
den ursprungliga handlingen gallras. I § 8-3 Formatkrav. Bildkva-
litet hänvisas vidare till kapitel 5.  

9. Mikrofilm – Inga kommentarer. 

10. Preliminär deponering av 
elektroniska kopior 

– Kapitlet saknar innehåll. 

11. Leveransplaner – Kapitlet saknar innehåll. 

12. Särskilda regler för offent-
liga urval m.m. 

– Kapitlet saknar innehåll. 

13. Klassificering – Kapitlet saknar innehåll. 

14. Ikraftträdande – Inga kommentarer. 

2.2.7.2.4 Nationella arkiv: USA 

NARA (eng. National Archives and Records Administration) har tagit fram U.S. National Archives 
Digital Preservation Framework.188 Ramverket består av en risk och prioriteringsmatris (eng. Risk 
and Prioritization Matrix) och en handlingsplan för bevarande av filformat (eng. File Format Preser-
vation Action Plans). Risk och prioriteringsmatrisen utgörs av ett antal kriterier som viktats för att 
bedöma lämpligheten av formatet över tid.189 
 

                                                
188  U.S. National Archives, digital-preservation, 20190912. 
 https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation (20200419) 
189  https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation/tree/master/Digital Preservation Risk Matrix (20200421) 
 Se även Creating a Holdings Format Profile and Format Risk and Digital Preservation Prioritization Matrix at 

the National Archives and Records Administration sidorna 7-11, och ”NARA is putting in place a framework 
that enables scalable preservation and monitoring and supports agency trust in its preservation decisions 
because the evidence for that decision making is documented in a consistent, quantifiable manner.” (s. 6). 

 Jämför FormatE (Dnr 22-2018-791) leverans av aktivitet #2 som blev underlag för Kriterier för att utvärdera 
materiel och metoder. Aktiviteten identifierade ett antal kriterier, deras samband, och exempel på mätbarhet, 
för att bedöma med vilken sannolikhet formaten i en elektronisk handling kan avkodas för att återge 
funktionaliteterna i förväntat tekniskt skick sedan framställning. Dokumentet ”… ska främst ligga till underlag 
för Riksarkivet att systematisera utvärderingen av specifikationer för format som är lämpliga för att framställa 
beständiga elektroniska handlingar”. 

https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation
https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation/tree/master/Digital%20Preservation%20Risk%20Matrix
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Bakgrunden till Matrisen presenterades i artikeln Creating a Holdings Format Profile and Format 
Risk and Digital Preservation Prioritization Matrix at the National Archives and Records Admini-
stration. I artikeln redogjordes beståndet hos Nara, sedan den första digitala handlingen inkom 1968, 
nu uppskattad till 1,5 miljarder datafiler i mer än 350 format, vilka har kategoriserats i 15 generella 
typer, från mer än 200 federala myndigheter och Vita huset och Kongresskommissioner och -kom-
mittéer. Samlingarna är lagrade i ett antal ERA-system (eng. Electronic Records Archives) som växt 
fram över tid för olika behov och krav.190 
 
Analysen av beståndet var begränsat till de program som varje system hade tillgängligt för att rappor-
tera datafiler. Ett system kunde utföra formella kontroller med hjälp av DROID (eng. Digital Record 
Object Identification),191 men rapporterade varken filnamn eller filändelser. Andra system kunde rap-
portera filnamn och, eller filändelser, men kunde inte kontrollera filsignaturer. Sedan rapporterade 
vissa system endast antalet format, eller ungefärliga format men inte antal.192 I rapporterna kunde 
endast format anges eller format och version. Det fanns sedan ett antal okända filändelser, och 
många leverantörer bakom formaten har använt samma filändelser. Anledningarna för alla dessa 
brister är att systemen är utspridda och det inte fanns möjlighet för en enhetlig kontroll. Analysen 
redogjorde inte för vilket system som använde DROID, antalet datafiler i det systemet, vilket anspråk 
det tog på datorresurser och tid per datafil, och totala storlek på alla datafiler. 

Tabell 21 Återgivning av resultatet från Creating a Holdings Format Profile and Format Risk and Digital Preservation 

Prioritization Matrix at the National Archives and Records Administration (s. 3-4). 

Vanligaste filformaten i ERA-förråden hos Nara 

Antal Namn Kommentar 

776 199 663 ”Electronic Mail Message File” Exakt format framgår inte, men i texten anges att 
över 700 miljoner är MSG vilket antas avse ett for-
mat från Microsoft.193 

364 767 209 ”Jpeg Bitmap Graphics File” Det är otydligt med vad som avses ”Jpeg Bitmap 
Graphics File”, det framgår att BMP förekommer i 
samlingarna. 

126 445 935 ”Tagged Image File Format” Det framgår inte vilka versioner. 

66 615 143 ”Hypertext Markup Language 
Document” 

Det framgår inte vilka versioner. 

52 697 013 ”ASCII 8-bit Text” Standardiserad ”Ascii 8-bit” eller ”utökad Ascii” av-
ser vanligtvis numera någon delmängd av ISO 
8859. Ursprunglig Ascii är 7-bit. 

29 787 055 ”Extensible Markup Language 
File” 

 

8 181 392 ”Adobe PDF” Angavs förekomma i 18 olika versioner. 

 ”Document (.doc) file format” Inga siffror angavs. 

 ”RAW Image file” Inga siffror angavs. 

                                                
190  Till exempel, ERABase för federala handlingar; ERA CRI (eng. Congressional Records Instance); “ERA Title 

13” (Census); PERL (Presidential Electronic Records Library) för 1981-1989 (Reagan), 1989-1993 (Bush Sr.), 
1993-2001 (Clinton); ERA EOP (eng. Executive Office of the President) för 2001-2009 (Bush Jr) och 2009-
2017 (Obama). Alla dessa system ska stegvis överföras till Electronic Records Archive 2.0. 

191  https://github.com/digital-preservation/droid (20200422) 
192  (eng.) ”For one small subset the report supplied an approximate name of a format but did not receive counts.”. 
193  MSG (eng. Microsoft Outlook Item) 
 https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000379.shtml (20200422) 

https://github.com/digital-preservation/droid
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000379.shtml
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Vanligaste filformaten i ERA-förråden hos Nara 

Antal Namn Kommentar 

 ”Microsoft Word Open XML 
Document” 

Inga siffror angavs. 

 (övrigt) Det framkommer att samlingen även har ”databas-
er”, Gif, ”GIS data”, kalkylblad, ljud, presentations-
bilder, och video. 

 
Resultatet i Tabell 23 uppvisar en liknande koncentration som diskuterats i anslutning till analysen 
av Kongressbiblioteket i USA (a. 2.2.7.2.2), men ungefär hälften av alla handlingar är ”e-post”, och 
vad som verkar vara i ett proprietärt format. Det är alltså ett liknande mönster av koncentration men 
med formaten för e-post som avviker, medan övriga format är sådana som vanligtvis förekommer i 
sammanhanget bevarande. Den näst största posten utgörs av bilder – BMP, Gif, Jpeg, Tiff – vilka 
tillsammans uppskattades till 500 miljoner. 
 
Av inledningen till artikeln framkommer bland annat dels att verksamheter har få begränsningar vid 
val av format, dels att det endast finns riktlinjer för val av format. En förklaring är därför att avsaknad 
av reglering leder till mindre lämpliga val som MSG, men samtidigt förekommer flertal format som är 
allmänt rekommenderade för bevarande. En annan förklaring skulle kunna vara att Microsoft var en 
dominerande leverantör, men det förklarar inte det låga förekomsten av Doc och DocX, vars exakta 
antal inte förekommer men kan antas vara under 8 miljoner. Detta är fortfarande mycket lågt jämfört 
med antalet MSG. Det låga antalet PDF kan även indikera en annan typ arbetssätt hos verksam-
heterna. Med undantag för Tiff är redogjorda format vanligt förekommande vid kommunikation. Det 
vill säga, e-post, fotografier, HTML. En slutsats som emellertid kan dras av analysen är att verksam-
heter över tid ackumulerar enorma mängder med elektroniska handlingar, vilka kan vara i ett format 
som är mindre lämpligt. 

2.2.7.2.5 Preforma 

Inom Preforma (Dnr 05-2013-2489) utförde leverantörerna undersökningar om behov och krav hos 
minnesinstitutioner. För detta syfte genomförde två av leverantörerna en relativ enkel och kort enkät. 
Först följer en genomgång av resultatet från leverantören för bildformat, EasyInnova, i Tabell 22, och 
därefter från leverantören för videoformat, MediaArea, i Tabell 23. 

Tabell 22 Återgivning av presentationen av resultatet i enkäten, vilka inte var numrerade. För svar med alternativen ”ja” 

och ”nej” är endast jakande svar återgiven. 

Fråga 

Svar från minnesinstitutioner 

Små Medel Stora 

Hur många digitala bilder har ni er samling?194 13 999 594 016 23 638 713 

Hur många nya bilder i genomsnitt tillkommer till samling 
varje år?195 

2303 24 555 1 625 335 

Vilka handlingstyper har ni hos er?196    

                                                
194  (eng.) How many digital images do you curate in your collection? 
195  (eng.) How many new images an average do you incorporate in your collection every year? 
196  (eng.) What kinds of objects do you depict? – No. of Photographic prints, No. of Photographic negatives, No. 

of Photographic transparencies, No. of Paintings / drawings, No. of Books / text, No. of Sculpture / 3d-objects, 
No. of Buildings / architecture, No. of Other. 
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Fråga 

Svar från minnesinstitutioner 

Små Medel Stora 

– Fotografier 15 12 8 

– Negativfilm 9 6 6 

– Diapositiv 6 6 4 

– Målningar, ritningar 7 7 7 

– Böcker, texter 10 10 12 

– Skulpturer, 3D-objekt 2 1 2 

– Byggnader, arkitektur 3 3 3 

– Annat (framgick inte vad) 2 2 6 

Vilka filformat använder ni för arkivering197    

– TIFF198 89 % 93 % 81 % 

– JPEG, JPEG2000, PNG, RAW  eller annat199 11 % 7 % 19 % 

Tillämpar ni någon validering av metadata vid arkivering?200 

(Ja) 
5 % 33 % 62 % 

Är ni medvetna om betydelsen av att filstrukturen för filformat 
är korrekt och följer specifikationen, och hur detta påverkar 
bevarandet?201 (ja) 

68 % 80 % 87 % 

Använder ni något program för att kontrollera filformatets öv-
erenstämmelse med specifikation? (ja)202 

16 % 27 % 50 % 

 
En övervägande del av minnesinstitutionerna svarade att de är medvetna om betydelsen av korrekt-
heten av filformat och överensstämmelse med specifikation. Detta kan jämföras med svaren om 

                                                
197  (eng.) Which file formats are you using for archival purposes? 
198  Det framkommer inte hur enkäten hanterat att Tiff kan lagra bilder okomprimerat, vilket kan betraktas som ett 

”råformat”, eller att specifikationen (del 1-2) tillåter komprimeringar i DCT (Jpeg), Deflate (PNG), och annat, till 
exempel LZW (Gif). 

199  Enkäten presenterade siffrorna endast procentuellt och endast för Tiff. Enligt beskrivningen av resultatet var 
Tiff tillsammans med Jpeg de vanligt förekommande formaten för arkivering, vanligtvis att Tiff används för 
produktion och bevarande, medan Jpeg för spridningsexemplar. 

200  (eng.) Do you apply any metadata validation process during the archival? 
201  (eng.) Are you aware of the importance of well formatted file structure following the standards and how it 

influences in his preservability? [sic] 
202  (eng.) Do you use any software, like JHOVE, in order to check a well formatted file or its standard compliance? 
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betydelsen av bildnyanser,203 bildupplösning,204 komprimering,205 omsluten metadata,206 patentans-
pråk,207 teknisk dokumentation.208 Svaren från samtliga minnesinstitutioner är likartade med vissa 
skillnader. Till exempel, avseende bildnyanser, bildupplösning, komprimering, och omsluten meta-
data var det fler medelstora minnesinstitutioner som svarade ”mycket viktigt”, medan de större och 
mindre minnesinstitutionerna kunde luta sig mot mer eller mindre ”viktigt” beroende på frågan.209 De 
mindre minnesinstitutionerna utmärkte sig emellertid särskilt på två av frågorna. När det gäller bety-
delsen av teknisk dokumentation och utbud av program till de filformat som minnesinstitutionerna 
använder hade de stora och medel angett att det var mer eller mindre ”mycket viktigt”, men fler av 
de små hade angivit ”inte alls viktigt”. Liknande var det med frågan om patent, här hade visserligen 
få av både de stora och medel svarat mer eller mindre ”viktigt”, men de små hade i större utsträckning 
valt ”inte alls viktigt”. 
 
EasyInnova drar i överlag slutsatsen att kunskapen är låg kring vilka faktorer som bidrar till ett ”håll-
bart bevarande”. Här lyfter EasyInnova fram förekomsten av hanteringen av metadata utanför filfor-
matet, och att val av bildnyanser och komprimering som har en större inverkan på informationsförlust 
inte uppfattades lika betydelsefullt jämfört med en mindre relevant teknisk egenskap som bildupp-
lösning. Resultatet tolkas här åtminstone ge stöd för påståendet att det råder en uppfattning att fil-
formatet är det mest, om inte enda, relevanta vid frågor om beständigheten av elektroniska hand-
lingar, och då främst som ett sätt att lagra ett ”innehåll” och inte till exempel metadata. 
 
Enkäten ställde även några frågor som kommer endast att sammanfattas här. På frågan om minnes-
institutioner kände till referensmodellen för OAIS,210 och om de tillämpar den på sitt arkiv211 svarande 
många ja (60-80 %) på det förra, men på det senare var det endast de större minnesinstitutionerna 
i överlag som svarade ja (75 %) till skillnad från de medelstora (33 %) och små (21 %). En förklaring 
är att större verksamhet har mer resurser finns för att införa modellen. Detta kan emellertid jämföras 
med svaren på frågorna om betydelsen av kostnader hos respektive minnesinstitution för program,212 
infrastruktur för digitalisering,213 lagring,214 och behandling.215 Kostnaderna värderas nästan lika mel-
lan samtliga minnesinstitutioner oberoende av deras storlek. 
 

                                                
203  (eng.) How important is the tonality quality for your institution? 
204  (eng.) How important is the resolution quality for your institution? 
205  (eng.) How important is the compression for your institution? 
206  (eng.) How important is the integrated metadata for your institution?, se även (eng.) How do you store the 

metadata of your images? där den vanligaste angivna metoden var “annat”, följt av “bildhanteringssystem”, 
och sedan allt från i filnamn och ”sidfiler” (eng. sidecard files) till Excel, FileMaker och relationsdatabaser. 

207  (eng.) How important is the impact of patents for your institution? 
208  (eng.) How important is the technical documentation and wide range of tools for this format for your institution? 
209  Alternativen var “Inte alls viktigt”, “Inte mycket viktigt”, “något viktigt”, ”mycket viktigt”, ”extremt viktigt”. 

(eng.) "Not all important", "Not very important", "Somewhat important", "Very important", "Extremely important". 
210  (eng.) Do you know the OAIS reference model for a digital archive? 
211  (eng.) Do you apply the OAIS model to your archive? 
212  (eng.) How important is the software cost for your institution (being 1 not at all important and 4 very important)? 
213  (eng.) How important is the digitalization infrastructure cost for your institution (being 1 not at all important and 

4 very important)? 
214  (eng.) How important is the storage cost for your institution (being 1 not at all important and 4 very important)? 
215  (eng.) How important is the preservation processing cost for your institution (being 1 not at all important and 4 

very important)? 
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Den andra enkäten från MediaConch ställde även tre frågor om OAIS, varav en av frågorna kan 
inledningsvis kort beröras som jämförelse med svaren från EasyInnova. I enkäten från MediaConch, 
på frågan om institutionerna tillämpar rutiner baserade på OAIS svarade 50 % (16) ja, 38 % (12) nej, 
och övriga 16 % (5) ”vet ej”.216 Här framgick emellertid inte fördelningen av svar efter institutionernas 
storlek, men det kan noteras att 59 % (19) av svaranden hade i en tidigare fråga angivit att de 
arbetade för en institution med fler än 50 anställda, och på frågan om de förvaltar ett ”digitalt förråd” 
hade 91 % (29) svarat ja, medan 13 % (3) hade svarat nej.217 

Tabell 23 Återgivning av presentationen av resultatet i enkäten, vilka inte var numrerade. Procent som överstiger 100 

antas beror på avrundningar. 

Fråga 

Svar 

# % 

Vad är er nuvarande samlade ungefärliga antal media (audiovisuell)?218 32 100 

– Vet ej 0 0 

– Mindre än 100 0 0 

– Mellan 100 och 1 000 2 6 

– Mellan 1 000 och 10 000 7 22 

– Mellan 10 000 och 100 000 11 34 

– Över 100 000 12 38 

Vad är den årliga budgeten för omformatering och bevarande av media?219 32 100 

– Vet ej 2 6 

– Under $ 10 000 eller € 8 000 10 31 

– Mellan $ 10 000 och $ 50 0000 eller mellan € 8 000 och € 40 000 12 38 

– Över $ 50 000 eller € 40 000 8 25 

Hur många procent av er audivisuella samling har omformaterats digitalt?220 31 97 

– 1-10 % 14 44 

– 11-25 % 8 25 

– 26-50 % 5 16 

– 51-75 % 1 3 

– 76-100 % 3 9 

                                                
216  (eng.) Does your institution implement repository procedures based on the Open Archival Information System 

(OAIS) Reference model? 
217  (eng.) Does your institution maintain a digital repository for collection materials? 
218  (eng.) Approximately how many media (audiovisual) items does your institution currently hold? 
219  (eng.) What is the annual budget allocated to the reformatting and preservation of media? (audiovisual items 

only). I enkäten var första alternativet angivet som under “$10,0000” vilket har här antagits varit en felskrivning 
eftersom nästa och efterföljande alternativ anger dollar i tiotusental. 

220  (eng.) What portion of this institutional collection has been digitally reformatted? (audiovisual items only) 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 113 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

Fråga 

Svar 

# % 

Hur många procent av er audiovisuella samling omformateras digitalt i genomsnitt varje 
år?221 

30 93 

– 0 % 2 6 

– < 1 % 7 22 

– 1-5 % 11 34 

– 6-10 %  4 13 

– 11-15 % 2 6 

– 16-20 % 1 3 

– >20 % 3 9 

Hur många procent av er audivisuella samling framställs i digital form?222 32 100 

– 1-10 % 19 59 

– 11-25 % 5 16 

– 26-50 % 3 9 

– 51-75 % 4 13 

– 76-100 % 1 3 

Hur ofta kontrolleras att teknisk metadata är i överensstämmelse [med specifikation] hos 
inkommande datafiler?223 

32 101 

– Alltid 15 50 

– Vanligtvis 12 38 

– Aldrig 4 13 

Hur ofta kontrolleras att teknisk metadata är i överensstämmelse [med specifikation] hos 
levererade datafiler?224 

32 101 

– Alltid 12 38 

– Vanligtvis 13 41 

– Aldrig 7 22 

                                                
221  (eng.) On average, what percentage of this institutional collection is digitally reformatted per year? (audiovisual 

items only) 
222  (eng.) What portion of this institutional collection exists as "borndigital" audiovisual content? 
223  (eng.) How often is technical metadata on incoming files checked for conformance? 
224  (eng.) How often is technical metadata on accessioned files routinely checked for conformance? 
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Fråga 

Svar 

# % 

Samlar ni in representationsinformation225 som beskrivet i OASIS?226 31 97 

– Ja 7 22 

– Nej 13 41 

– Vet inte 11 34 

Om samlar in representationsinformation, kräver dessa ”programvara för rendering” och, 
eller ”åtkomstprogramvara”?227 

22 69 

– Ja 6 19 

– Nej 5 16 

– Vet inte 11 34 

Vilka, om några, öppna kodek och filformat implementerar ni?228 20 63 

– FFv1 4 13 

– MKV (Matroska) 0 0 

– LPCM 6 19 

– Annat 10 31 

Om ni implementerar öppna kodek och filformat, vid vilket bevarandesteg implementerar 
ni dem?229 

21 66 

– Ursprunglig bevarandekopia (”master) 10 31 

– Arbetskopior (”mezzanine”)230 4 13 

– Åtkomstkopia 4 13 

– Annat 3 9 

Vad kännetecknar ett format lämpligt för bevarande?231 (flervalsalternativ) - - 

– Låg kostnad vid implementering 23 72 

                                                
225  Definierat i ISO 14721:2012 (SS). ”Information som mappar ett Dataobjekt till mer meningsfulla koncept. 

Exempel på Representationsinformation för en bitsekvens som är en FITS-fil kan bestå av FITS-standarden, 
som definierar formatet, plus en ordlista som definierar innebörden av nyckelord i filen, vilka inte ingår i stan-
darden. Ett annat exempel är JPEG-programvara som används för att rendera en JPEG-fil. Det är inte speciellt 
meningsfullt för människor att rendera JPEG-filen som bitar, men programvaran, som förkroppsligar förståelse 
av JPEG-standarden, mappar bitarna till bildpunkter, som sedan kan renderas som en bild avsedd att ses av 
människor.” (s. 1-14). Representationsinformation tolkas alltså som allt som kan härledas från bland annat 
format, program, och annan dokumentation för att avkoda informationen till något ”meningsfullt”. 

226  (eng.) Does your institution collect Representation Information objects as described by the OAIS reference model? 
227  (eng.) (If Yes) Do these Representation Information objects require Representation Rendering Software and/or 

Access Software? 
228  (eng.) What (if any) open file codecs and wrappers are currently implemented at your institution? 
229  (eng.) (If yes) At what preservation stage are open file codecs and wrappers used? 
230  NEDCC (Northeast Document Conservation Center), Fundamentals of AV Preservation - Chapter 3, Section 

4: Drafting a Statement of Work (2017). 
 https://www.nedcc.org/fundamentals-of-av-preservation-textbook/chapter-3-reformatting/chapter-3-section-4 (20200204) 
231  (eng.) What characteristics make an ideal file format for preservation? (More than one may apply) 

https://www.nedcc.org/fundamentals-of-av-preservation-textbook/chapter-3-reformatting/chapter-3-section-4
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Fråga 

Svar 

# % 

– Låg kostnad för lagring 16 50 

– Tillgängligheten av verktyg 27 84 

– Transparens232 23 72 

– Metadata ”förmågor” 18 56 

– Interoperabilitet 29 91 

 
Ett antal frågor berörde institutionernas arbete med omformatering233 både internt och genom exter-
na leverantörer. Omformatering sker hos 69 % (22 av 32) genom externa leverantörer,234 och hos 
88 % (28 av 31) [även eller endast] internt,235 varav 75 % (24 av 32) angav att institutionen har en 
intern IT-avdelning.236 Av intresse i sammanhanget är frågan om hur många procent av programmen 
som används vid framställning har fri och öppen källkod. För externa leverantörer svarade 3 % (1) 
över 50 %, medan 25 % (8) svarade mellan 10-50 %, och övriga 41 % (13) svarade under 10 %.237 
För intern framställning angav 19 % (6) över 50 %, medan 44 % (14) mellan 10-15 %, och 38 % (12) 
under 10 %.  Det framgår inte vilka program som används vid framställning, men på en annan fråga 
med flervalsalternativ om vilka program institutionerna använder vid teknisk kontroll angav 66 % (21) 
MediaInfo, 38 % (12) ExifTool, 6 % (2) MDQC (Metadata Quality Control), 8 (25 %) anpassat prog-
ram, och 41 % (13) ”annat”.238 
 
Enkäten ställde även några frågor som kommer endast att sammanfattas här. På frågan med fler-
valsalternativ om vilka specifikationer som används för metadata angav 3 % (1) AES-57 (2011), 
13 % (4) MPEG-7, 28 % (9) PBCore, 6 % (2) reVTMD, 9 % (3) videoMD, 34 % (11) PREMIS, 25 % 
(8) ”ingen”, 25 % (8) ”annan”.239 
 
MediaArea drog inte några utmärkande slutsatser av resultatet. Svaren ger emellertid en typisk bild 
av läget för audiovisuella handlingar. Det rör sig om stora samlingar, mer än 100 000 hos 38 % av 
svaranden med en relativ liten del som ”omformaterats” digitalt, omkring 1-25 % hos 69 % av svar-
anden, och som ”omformateras” digitalt per år, omkring 0-10 % hos 75 % av svaranden. Vid ”omfor-
matering” väljs lämpliga format för bevarande främst för de kopior som ska vara ursprungsexemplar. 
                                                

232  Det är inte tydligt om svarsalternativet avser med transparens. Det kan avse ”öppenhet” i allmänhet, eller 
definitionen i Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections https://www.loc.gov/

preservation/digital/formats/sustain/sustain.shtml#transparency (20200204) 
233  Enkäten använder termen omformatering (eng. reformatting), men definierar inte begreppet. Här förstås term-

en avse begreppet flytt av innehåll från ett format till ett annat. Till exempel, från analogt ljudband till digital 
ljudfil, eller från MS Word till PDF. Termen är alltså liknande konvertering, men har ett bredare omfång; digiti-
sering betraktas som en delmängd av omformatering. NEDCC (Northeast Document Conservation Center), 
Preservation 101, session 7: Reformatting and digitization (2015). 

 https://www.nedcc.org/preservation101/session-7 (20200203) 
234  (eng.) Does your institution use outside vendors for the digital reformatting of audiovisual materials? 
235  (eng.) Does your institution perform any inhouse digital reformatting of audiovisual materials? 
236  (eng.) Does your institution maintain an inhouse IT department? 
237  (eng.) Approximately what percent of free and open source software (FOSS) is used by outside vendors in the 

creation of media assets and any associated information packages? 
238  (eng.) (If Yes) What type of software is usually employed for this task? (more than one answer may apply) 
239  (eng.) What types of metadata standards are referenced/used? (more than one answer may apply) 

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/sustain/sustain.shtml#transparency
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/sustain/sustain.shtml#transparency
https://www.nedcc.org/preservation101/session-7
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Att få väljer FFv1 (13 %), LPCM (19 %), och Matroska (0 %) är inte märkvärdigt eftersom insatser 
att övergå till dessa format var i startskedet vid enkätens genomförande. Kostnaden för allt detta 
hamnar hos institutionerna för nästan 1/3 under € 8000, för något över 1/3 över € 40 000, och för 
något under 1/3 en summa däremellan. 
 
Över hälften av svaranden angav att de alltid eller vanligtvis utför tekniska kontroller när datafiler 
inkommer och, eller när datafilen levereras; 88 % (28) respektive 79 % (15). Däremot angav endast 
19 % (6) att de samlar in nödvändig ”representationsinformation”. Resultatet tolkas här ge stöd för 
påståendet att åtgärder för digitalt bevarande riskerar att förbise vad som krävs för att faktisk kunna 
avkoda bevarad information. Det ska emellertid betonas att tekniska kontroller av metadata är ett 
viktigt första steg. 

2.2.7.3 Nationella jämförelser240 

2.2.7.3.1 Statliga verksamheter 

För statliga myndigheter gäller Tillämpningen av RA-FS 2009:2 (a. 2.2.7.4). I Riksarkivets gallrings-
beslut har andra specifikationer ansetts vara tillräckliga för att uppfylla behovet av arkivbeständig-
het:241 

– DV-Avi, minst 25 Mbit/s, med 48,0 kHz för ljud. 

– Mpeg-2, med 48,0 kHz för ljud. 

– Wave 24-bit, 96.0 kHz för ljud. 

2.2.7.3.2 Regionala verksamheter 

I Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elek-
troniska handlingar (a. 12) finns en sammanställning av sådana normerande handlingar för Sveriges 
21 Regioner (a. 12.4). För en övervägande andel verksamheter har inte påträffats handlingar som 
specificerat tekniska krav. I de handlingar som påträffats hos 17 regioner förekommer 8 generiska 
hänvisningar till ”standarder”, 3 generiska hänvisningar till Riksarkivets föreskrifter, och 4 specifika 
hänvisningar till RA-FS 2009:2. 
 
För två verksamheter har emellertid återfunnits handlingar som specificerar tekniska krav, vilka redo-
görs i Tabell 24 och i Tabell 25. 

Tabell 24 Tekniska krav i Godkända format för leverans av digitala filer (region Stockholm). Alla rekommendationer och 

andra krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer 
i enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Tekniska krav 

Format Beskrivning 

BWF – EBU Broadcast WAVE Format Technical Specification Tech 3285 version 1 och 2. 

– LPCM, ingen komprimering. 

– Filändelsen ska vara “wav”. 

– Samplingsfrekvens minst 48 kHz, bitdjup 24 bit, för ljudupptagningar som inte är komplexa. 
Det vill säga, inte innehåller djupa ljudbilder, till exempel upptagningar med tal. 

                                                
240  Se även ArkivE (Dnr 20-2015-3853), Digisam. En analys av bland annat Mot ökad digitalisering. 
241  FormatE (Dnr 22-2018-791) Kvittens av aktivitet #5 (Analys av gallringsärenden). Ärenden om gallring efter 

konvertering eller skanning hade sållats bort. 
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Tekniska krav 

– Samplingsfrekvens 96 kHz, bitdjup 24 bit, för ljudupptagningar med stort djup eller där alla 
nyanser i upptagningen är viktigt. 

CSV – RFC 4180 

– Separationstecken ska vara semikolon ;. Om semikolon förekommer i innehållet kan den 
ersättas med annat tecken. 

– Filändelse ska vara ”csv”. 

– Teckenkodning: UTF-8 eller UTF-16. 

– Dokumentation av innehållet i rader och kolumner 

Jpeg – ISO/ICE 10918-1-6 

– Filändelsen ska vara ”jpg”, ”jpeg”, ”jpe”. 

– Endast om ursprungsformatet är Jpeg. 

– Uttryckligen förbjuden för skannade textdokument. 

MP3 – MPEG-1, lager 3 (ISO/IEC 11172-3) 

– Filändelsen ska vara ”mp3”. 

– Endast om ursprungsformatet är MP3. 

– Miniminivåer: bithastighet för mono 128 kb/s, övriga minst 160 kb/s, med en samplingsfrek-
vens på 48 kHz och 16 bitdjup. 

Mpeg-1 – MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2) 

– Filändelsen ska vara ”mpg” eller ”mpeg”. 

– Endast om ursprungsformatet är Mpeg-1. 

Mpeg-2 – MPEG-2, ”H.422” (ISO/IEC 13818) 

– Filändelsen ska vara ”mpg” eller ”mpeg”. 

– Endast om ursprungsformatet är Mpeg-2. 

Mpeg-4 – MPEG-4, H.264 (ISO/ICE 14496-14) 

– I första hand för konvertering av videoupptagningar. 

– Filändelsen ska vara ”mp4”. 

– Analog video 

o Bildformat 4:3 (1,33:1) SD 

o Videokodning H.264 ”AVC” med huvudprofil @L3.1, progressiv bildåtergivning, bit-
hastighet 1,5 Mbps, 25 bilder per sekund, och pixelbildformat: 720x576, och aktivering 
av Cabac, och Deinterlace. 

o Ljudkodning AAC med bithastighet 128 kbps och 16 bitdjup. 

– Film och filformat 

o Bildformat 16:9 (1,71:1) HD 

o Videokodning H.264 ”AVC” med huvudprofil @L3.1, progressiv bildåtergivning, bithas-
tighet 3 MBps, 25 bilder per sekund, och pixelbildformat 1290x720 eller 1920x1080 och 
aktivering av Cabac. 

o Ljudkodning AAC med bithastighet 128 kbps och 16 bitdjup. 

o Bildformatet får inte ändras från 16:9 till 4:3. 
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Tekniska krav 

o Bildformat som ändras från 4:3 till 16:9 ska använda ”Pillar Box” med ”Black Bars”.  

PDF/A-1a – ISO 19005-1 

PDF/A-1b – ISO 19005-1 

– ”RGB färgkodning” rekommenderar sRGB för textdokument, och Adobe RGB för fotografier. 

– Rekommenderat att ange hyperlänkar i klartext. 

– Skanning av färgbild upplösning 300 PPI utan komprimering. 

– veraPDF för teknisk kontroll. 

Text – ISO 8859-1 

– UTF-8, UTF-16 

– Filändelse ska vara “txt”. 

Tiff 6.0 – Adobe TIFF 6.0 

– Filändelsen ska vara “tif” eller “tiff”. 

– Okomprimerat eller CCITT G4, alla andra komprimeringar är uttryckligen förbjudna. 

– Endast enkelsidiga handlingar, medan PDF/A för flersida. 

– Skanning 

o Anpassa upplösning efter innehåll. 

o Färgdjup på 1 bit (svartvit) är uttryckligen förbjuden. 

o Färgdjup kan vara antingen 8 bit för gråskala eller minst 24 bit för färg. 

o Gråskala rekommenderas om det inte medför informationsförlust för till exempel text, 
ritningar. 

o Färgskala rekommenderas oavsett ursprunglig färgtyp för fotografiskt material. 

o Gråskala (8 bit) lägst 300 PPI, omsluten ICC, för dokument med hög kontrast, till exem-
pel text utan rastrerade bilder, ritningar, viss grafik, och eventuellt när färg inte är av 
betydelse; eller dokument i färg och viktiga dokument med låg kontrast, till exempel blek-
nad text, gulnat papper, med färgbakgrund). 

o Färgskala (24 bit) lägst 600 PPI, omsluten ICC, för papperskopior av svartvita fotografier 
och färgfotografier. 

o Färgskala (24 bit) lägst 2 400 PPI, omsluten ICC, för transparenta svartvita fotografier 
och färgprofiler, till exempel diabilder eller negativ, så kallade glasplåtar. 

XLSX – ISO/IEC 29500:2008-2016 (Strict) 

– Enkla kalkylblad anpassade till A3 eller A4 kan skrivas ut till PDF/A. 

– Mer komplexa kalkylblad bör även bevaras som XSLX. 

– Filändelsen ska vara ”xlsx”. 

– Andra format från Excel än XLSX är uttryckligen förbjudna. 

XML – W3C Recommendation XML 1.0 

– Förbjuder uttryckligen XML 1.1. 

Tabell 25 Tekniska krav i Rutin [för] Inspelning och konvertering av ljud och rörlig bild (Västra Götalandsregion). Rutinen 

undantar uttryckligen rörliga bilder enligt Dicom. Alla rekommendationer och andra krav än tekniska är inte redogjorda, och 
inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer i enlighet med hur de tekniska kraven har 
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tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

Ljudinspelning För konvertering eller digitalisering. 

– Grundkrav Wave 16-bit 44,1 kHz stereo 

– Musikstudiokvalitet Wave 24-bit 96 kHz stereo 

– Inspelning av tal MP3 192 kbps 

– Konvertering Om annat än MP3 eller Wave ska konverteras till ställda grundkrav för ljud.  

– Visningsexemplar MP3 128 kbps 

Videoinspelning  

– Minimikrav Mpeg-4 i bildformat 1280x720 med minst 25 bildrutor där varje bildruta är kom-
primerad oberoende av andra bildrutor (I-frames). 

– Rekommendation Mpeg-4 i bildformat 1920x1080 med minst 25 bildrutor där varje bildruta är kom-
primerad oberoende av andra bildrutor (I-frames). 

– Digitalisering Mpeg-2 eller Mpeg-4 i bildformat 750x576, eller för hög kvalitet krävs minst 
1028x729 och rekommenderat 1920x1080, i bithastighet 30-50 Mbps med kom-
primering oberoende av andra bildrutor (I-frames). Använd ett försystem för att 
korrigera eventuella felaktigheter i videosignalen, till exempel bläddrande bild, 
brus och färgproblem i bilden. Alla bilder måste emellertid behållas vid digitali-
sering. 

– Konvertering Om annat än Mpeg-2 eller Mpeg-4 ska konverteras till Mpeg-4 med befintlig bild-
format och komprimering. 

– Visningsexemplar Mpeg-4 med lägre uppsättning I-frames. 

2.2.7.3.3 Kommunala verksamheter 

I Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elek-
troniska handlingar (a. 12) finns en sammanställning av sådana normerande handlingar för Sveriges 
290 Kommuner (a. 12.3). För en övervägande andel verksamheter har inte påträffats handlingar 
som specificerat tekniska krav. Av de 228 handlingar som påträffats hos 207 kommuner hänvisar 94 
till Riksarkivets föreskrifter, varav 68 som normerande och 26 som vägledande. Därutöver förekom-
mer 8 generiska hänvisningar till standarder. 
 
För sex verksamheter har emellertid återfunnits handlingar som specificerar tekniska krav, vilka 
redogörs i Tabell 26, Tabell 27, Tabell 28, Tabell 29, Tabell 30, och i Tabell 31. 

Tabell 26 Tekniska krav i Riktlinje för arkiv- och informationshantering (Herrljunga kommun). Alla rekommendationer och 

andra krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer 
i enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

Allmänt PDF, PDF/A. 

Bilder Avser fotografier och illustrationer, vilka ska vara i något av följande format: 

– TIFF/IT (ISO 12639:2004) 

– PNG 
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Fall Tekniska krav 

– JPEG (ISO 10918) 

– JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) 

– För tryck rekommenderas 300 DPI. 

Kontorsdokument Microsoft Office i ”docx”, ”pptx”, ”xlsx”. 

Rörliga bilder Mpeg-4 (ISO/IEC 14496) 

Tabell 27 Tekniska krav i Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering (Linköpings kommun). 

Alla rekommendationer och andra krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har 
dessutom översatt vissa termer i enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig hand-
ling. 

Fall Tekniska krav 

Bilder – TIFF/IT (ISO 12639:2004) 

– JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) 

– PNG (ISO/IEC 15948:2004) 

Databaser och register – XML Sekventiella filer (Ascii eller Unicode) med fast fält- och post- längd eller 
teckenseparerade fält. 

E-brev – Se kontorsdokument eller databaser. 

Underskrifter – IETF RFC 2315 PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5 

– XML-signatures för strukturerade dokument i XML. 

Film – Mpeg-4 

Kartor och ritningar – GML (SS-ISO 19136:2007) 

– PDF 1.7 (SS-ISO 32000-1:2008) 

– CALS 

Kontorsdokument – PDF/A (SS-ISO 19005-1:2005) 

– ODF (SS-ISO/IEC 26300:2008) 

Ljud – Wave 

Webbsidor – HTML 4.0 eller senare (ISO/IEC 15445) 

– XML 

– PDF/A (SS-ISO 19005-1:2005) 

Tabell 28 Tekniska krav i Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet (Luleå kommun). Alla rekommendationer och andra 

krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer i 
enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

PDF/A-1 – Handlingar bestående av text och figurer, till exempel kalkylblad, presenta-
tioner, textdokument. 

Tiff – Enskilda fotografier och illustrationer. 
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Fall Tekniska krav 

MP3 – Ljudupptagningar 

Mpeg-4 – Videoupptagningar 

Tabell 29 Tekniska krav i Riktlinjer för digital slutarkivering (Nässjö kommun). Alla rekommendationer och andra krav än 

tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer i enlighet med 
hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

Bilder – TIFF/IT (ISO 12639:2004) 

– JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) 

– PNG (ISO/IEC 15948:2004) 

Databaser och register – XML 

– Sekventiella filer (Ascii eller Unicode) med fast fält- och post- längd eller 
teckenseparerade fält. 

E-brev – Se kontorsdokument eller databaser. 

Underskrifter – IETF RFC 2315 PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5 

– XML-signatures för strukturerade dokument i XML. 

Film – Mpeg-4 

Kartor och ritningar – GML (SS-ISO 19136:2007) 

– PDF 1.7 (SS-ISO 32000-1:2008) 

– CALS 

Kontorsdokument – PDF/A (SS-ISO 19005-1:2005) 

– ODF (SS-ISO/IEC 26300:2008) 

Ljud – Wave 

Webbsidor – HTML 4.0 eller senare (ISO/IEC 15445) 

– XML 

– PDF/A (SS-ISO 19005-1:2005) 

Tabell 30 Tekniska krav sammanställt från Att arkivera webb och sociala medier, Att leverera information till e-arkiv, 
Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning (Stockholms kommun). Alla rekommendationer och 
andra krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer 
i enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

Bild – Jpeg i JFIF 1.02 

– Tiff (v6) 

Bildfångst – Rekommenderat att göra textbehandlingsbar (OCR). 

– Utgångspunkten 300 DPI. 
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Fall Tekniska krav 

Dokument – PDF 

– PDF/A-1b 

Film – Mpeg-2 

– Mpeg-4 

Ljud – Wave 

Text – UTF-8 

– XML 1.1 (ISO 8859-15, UTF-8) 

Webbplatser  

– Allmänt 

– Intranät 

– Sociala medier 

– HTML, XML, XHTML 

– PDF/A för webbplatser med fåtal webbsidor. 

– Informationsutskick – PDF/A 

– Marknadsföringsmaterial – Jpeg 

– Tiff 

– Papper eller PDF/A för handlingar som är mindre lämpliga att bevara i 
fysiskt ursprung. 

– Övergripande handlingar 
rörande kommunikation 

– PDF/A 

Tabell 31 Tekniska krav i Riktlinje om arkivbeständighet för elektroniska handlingar (Västerås kommun). Alla rekommen-

dationer och andra krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt 
vissa termer i enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

Bilder  

– Allmänt – Tiff (v6) och eventuell komprimering ska vara förlustfri CCITT G4 
(MMR) för monokroma svartvita bilder och Deflate (Zip) eller LZW för 
färg och gråskala. 

– PNG 

– Bildfångst – I filformaten för bilder i allmänhet eller kontorsdokument. 

– 400 DPI för dokument 

– 600 DPI för bilder 

– Monokroma svartvita dokument och bilder i PDF/A kan komprimeras 
med JBIG2 eller CCITT G4 (MMR). 

– Dokument och bilder med färg eller gråskala i PDF/A kan komprimeras 
Jpeg eller Jpeg2000 med medelkvalitet. 

Databaser och register  
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Fall Tekniska krav 

– Allmänt – XML 1.0 med teckenkodning ISO/IEC 8859-1 eller UTF-8 utan kont-
rolltecken (0-31) med undantag för vagnretur eller CR (Carriage 
Return) och radbyte eller LF (Line Feed) men vilka måste användas 
tillsammans. Det vill säga, ”Windows” -radbyte. 

– XSD 1.1 eller senare för XML-schema som bör vara externa och som 
alla definierade XML-dokument länkar till. 

– XSL 1.0 eller senare för XML-formatmallar som ska vara externa och 
som alla XML-dokument länkar till. XML-dokumentet ska kunna 
transformeras till ett grafiskt användarvänligt och fullständigt gränssnitt 
som presenterar handlingen. 

– XML-element och värden som inte är självbeskrivande ska förklaras 
som kommentarer i XML-schemat. 

– XML-strukturen bör fastställas i samråd med Stadsarkivet, om det inte 
finns en tillämpbar FGS för informationstypen. 

– Kopplingen mellan XML-dokument och tillhörande handlingar ska 
bevaras, exempelvis PDF/A-dokument eller skannade bilder. Kopplin-
gen kan bibehållas genom till exempel en hyperlänk. 

– Stora datamängder – ”Oformaterat textformat” med samma teckenkodning som XML. 

– Sekventiella filer med fast fält- och post- längd eller teckenseparerade 
fält. 

– Det ska finnas dokumentation av fil-, fält- och poster, och textfilernas 
relation till varandra. 

– Det ska finnas ett grafiskt användarvänligt och fullständigt gränssnitt 
som möjliggöra sökning och sammanställningar. 

E-postmeddelanden – I filformaten för kontorsdokument. 

– ”Oformaterat textformat” med samma teckenkodning som gäller för 
databaser och register. 

– Eventuellt bifogade datafiler ska bevaras i enlighet med de tekniska 
krav som gäller för informationstypen. 

Underskrifter – Certifikat har begränsad giltighetstid och kan inte bevaras. 

– Bevara uppgiften att en elektronisk signatur har inkommit, kontrollerats 
och godkänts vid en viss tidpunkt. 

Kartor och ritningar – Se filformaten för bilder i allmänhet eller kontorsdokument. 

Kontorsdokument – PDF/A-1 (ISO 19005-1) 

– PDF/A-2 (ISO 19005-2) 

Ljud – Wave i LPCM med samplingsfrekvens 44,1 kHz och bitdjup 16. 

– AAC (Mpeg-4 del 3) med en bithastighet på minst 180 kbit/s. 

Rörliga bilder – Videokodning: Mpeg-4 H.264 (AVC) 

– Videokodning: Mpeg-4 H.263 (ASP) 
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Fall Tekniska krav 

– Ljud: AAC eller MP3 med samplingsfrekvens 44,1 kHz och bithastighet 
på minst 180 kbit/s. 

– Filformat: Mpeg-4 

Webbsidor – Se filformaten för kontorsdokument. 

2.2.7.3.4 Andra verksamheter242 

I Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elek-
troniska handlingar (a. 12) finns en förteckning över sådana normerande handlingar som har tagits 
fram av Andra verksamheter (a. 12.1). En handling har påträffats för en verksamhet som närmare 
specificerar tekniska krav, vilken  redogörs i Tabell 32. 

Tabell 32 Tekniska krav i Arkivhandbok, a. 8. Digital informationsförvaltning (Svenska kyrkan). Alla rekommendationer och 

andra krav än tekniska är inte redogjorda, och inte heller informativ text. Redogörelsen har dessutom översatt vissa termer 
i enlighet med hur de tekniska kraven har tolkats. För fullständighet se ursprunglig handling. 

Fall Tekniska krav 

Bilder – Jpeg 

– Tiff/IT 

– PDF/A-1 

Databaser och register – Extensible Markup Language (XML) 

E-postmeddelanden – PDF/A-1 

Kartor och ritningar – CCITT Group 4 

– PDF/E-1 

Kontorsdokument – PDF/A-1 

Ljud – MP3 

– Wave 

Rörliga bilder – Mpeg-2 (H.262) 

– Mpeg-4 (H.264) 

Webbsidor – Warc 

 
Sydarkivera har sammanställt en Lista med komprimerade standardformat som är vanligt förekom-
mande: 

– Filformat:3GP, 3G2, AVI, Mpeg-4, MKV, Ogg, WebM. 

– Ljudkodning: AAC, MP3, Vorbis. 

– Videokodning Mpeg-1, -2, -4 (H.264), Motion-Jpeg, VP8. 

                                                
242  Se även ArkivE Dnr 20-2015-3853, TAM-arkiv. En analys av TAM 5:2010 Rekommendation – Format för lång-

tidslagring. 
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2.2.7.4 Tillämpningen av RA-FS 2009:2 

I Riksarkivets B-tek enkät (Dnr 20-2013-1416) ställdes tre frågor om myndigheters val av format. 
Svarsfrekvensen bland de 228 myndigheter som hade svarat på hela enkäten var emellertid låg för 
fråga 76 och 77 vilka besvarades av 58 respektive 73 myndigheter. På fråga 42 med de 22 valalter-
nativen i Tabell 33 valde omkring 100 myndigheter två av valen, omkring 50 valde åtta av valen, och 
mellan 1-26 valde en eller flera av övriga valen. Det går emellertid inte att bedöma om svarsfrek-
vensen var låg eller hög, eftersom det inte går att urskilja vilka myndigheter som svarade för varje 
format. Även med dessa brister kan det fortfarande vara lämpligt att resonera något kring resultaten, 
vilket kan vägleda framtida utredningar. 
  



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 126 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 
Tabell 33 Återgivning av svaren till fråga 42 ”Vilka format för e-handlingar tillämpar myndigheten vid överföring till bevaran-
de (jfr RA-FS 2009:2)? Markera det eller de alternativ som är aktuella för varje typ av e-handling.” (s. 73-74) i Riksarkivets 
B-tek enkät (Dnr 20-2013-1416). Vid decimaltal har avrundning gjorts till närmaste heltal. Uppmärksamma att svaranden 
kunde välja flera handlingstyper för varje format. Siffrorna anger alltså hur många som hade valt formatet för en eller fler 
handlingstyper. Svarsalternativen är nästan helt hämtade från RA-FS 2009:2 med undantag för AIFF, MP3, MPEG-2 och 
MPEG-4. Ett format som inte kommit med från RA-FS 2009:2 är ISO/IEC 10646:2003 Universal Multiple-Octet Coded 
Character Set (UCS). Färgkoder har tillförts för att för att underlätta läsningen av fördelningen av antalet valda handlings-

typer för varje format: 0 (mörkblå), 1-5 (blå) 6-10 (ljusblå), 11-20 (ljusgrön), 21-29 (grön-gul), 30-39 (grön-orange), 40-49 
(orange-gul), 50-59 (orange), 60-69 (orange-röd), 70-79 (röd), 80-89 (mörkröd). 
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# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # 

Tillämpar inte for-
mat för bevarande 

67 72 67 72 56 60 60  65 77 83 69 74 57 61 55 59 79 85 78 84 69 74 73 78 93 

Fast fältlängd 39 95 2 5 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

Teckenseparerade 38 95 2 5 1 3 1 3 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 40 

XML 50 76 38 58 11 17 7 11 5 8 9 14 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 66 

SGML 0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

HTML 2 3 4 6 1 2 56 89 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 

XHTML 0 0 2 18 2 18 8 73 1 9 2 18 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

TEXT 
(ISO 8859-1:2004) 

3 38 2 25 3 38 1 13 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

PDF/A 6 6 18 18 84 84 14 14 11 11 33 33 16 16 76 76 4 4 6 6 1 1 1 1 100 

PKCS #7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

XML -signatures 0 0 0 0 1 20 0 0 3 60 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

JPEG 4 5 2 3 4 5 14 18 3 4 3 4 64 84 32 42 3 4 5 7 1 1 1 1 76 

TIFF/IT243 3 5 3 6 4 8 4 8 4 8 4 8 42 79 20 38 5 9 4 8 0 0 0 0 53 

PNG 0 0 0 0 1 4 8 31 0 0 0 0 17 65 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

GML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

PDF/E 0 0 1 20 2 40 0 0 1 20 0 0 0 0 2 40 0 0 1 20 0 0 0 0 5 

CALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 

MP3 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 44 94 2 4 47 

AIFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2 

WAVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 2 12 17 

MPEG-2 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 4 25 11 69 16 

MPEG-4 0 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 22 48 25 54 46 

 
Av Tabell 33 kan utläsas att 93 myndigheter ”tillämpar inte ett format för bevarande” som lägst för 
59 % och som högst för 85 % av uppräknade handlingstyper. Det betyder att för nästan en tredjedel 
av alla statliga myndigheter (310), eller något mindre än hälften av alla svaranden (228), utgörs över 

                                                
243  I praktiken finns det få program som har stöd för att framställa och använda och hantera TIFF/IT. Filformatet 

är avsett för utbyte av elektroniska handlingar inom tryckindustrin. Program som har ett alternativ att framställa 
elektroniska handlingar i ”TIFF” implementerar vanligtvis TIFF 6.0 (part 1-2). Det finns därför skäl att anta att 
svaranden som valt TIFF/IT egentligen framställer TIFF 6.0. 
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hälften av deras valda handlingstyper i andra format. För nästan samtliga handlingstyper kan tänkas 
alternativa format som är vanligt förekommande för vissa handlingstyper. Till exempel, databaser, 
digitala ritningar och kontorsdokument. Ett undantag är ”webbsidor” som vanligtvis representeras i 
”HTML”, och enkäten specificerade inte vilken version eller typ av HTML. Vid tidpunkten för enkäten 
bör även XHTML inte varit alltför främmande, medan HTML5 var relativt nytt, och webbsidor helt i 
”Flash” eller annan liknande teknologi mer ovanlig. Andra förklaringar är att svaranden tänkte sig här 
dynamiskt genererade webbsidor eller dynamiska gränssnitt för webbsidor vilket kan försvåra beva-
randet. Det är även möjligt att myndigheten sparar sina webbsidor som i andra former och funktioner. 
Till exempel, PDF, tar skärmbildfångst, eller till och med skriver ut dem. 
 

Tabell 34 Återgivning av svaren till fråga F76 ”Vilka typer av elektroniska 
handlingar önskar myndigheten leverera?” (s. 134-138) i Riksarkivets B-

tek enkät (Dnr 20-2013-1416). Vid decimaltal har avrundning gjorts till 
närmaste heltal. 

Svaren på fråga 77 ”I vilka filformat önskar myndigheten 
leverera digital information?” bör ha indikerat vilka andra 
format som myndigheter använder. Av de 73 myndigheter 
som svarat hade de flesta emellertid angett sådana format 
som redan återfanns i Tabell 33. Därutöver förekom följan-
de andra format exakt en gång fördelade över fem av svar-
en: Gif, Gzip, PAL, PDF, PPT, PPTX, ODP, ODS, ODT, 
SQL, Tar, Warc, XLS, XLSX, Zip.244 Ett svar angav ”Origi-
nalformat”, medan ett annat att ”Det behövs tillåtna filform-
at för alla typer av handlingar som ska bevaras.”. Detta kan 
jämföras med svaren uppställda i Tabell 34 på fråga 76 
”Vilka typer av elektroniska handlingar önskar myndighet-
en leverera?”. Myndigheterna kunde i fritextsvar ange vad 
de avsåg med ”annat”. Många svarade emellertid ”inget 
leveransbehov”, ”avvaktar”, eller ”bevakar, utreder frågan”. 
De få nya typer av handlingar som angavs var ”databaser” 
(tre gånger) ”register” (två gånger), ”ekonomi- och per-
sonalsystem”, ”ljudfiler”, ”musikfiler”, och ”kartor från GIS”. 

 
Fördelningen av svar i Tabell 33 för övriga format är koncentrerad till några handlingstyper. Koncen-
trationen av valda format för handlingstyper sammanfattas i Tabell 35. Det finns sedan en låg antal 
men jämn utspridning av format mellan handlingstyperna. En uppenbar förklaring för vissa av dessa 
avvikelser är att valen angetts av misstag eller missförstånd. Att teckenseparerade fält, Jpeg och 
PDF/A valts som ett format för ”Digitalt ljud” och ”Digital video” kan förklaras som en ”feltryckning”, 
eller en förväxling mellan till exempel JPEG och Mpeg eller MP3. På samma sätt kan Mpeg-2 och -
4 ha förväxlats med Jpeg när det gäller ”Digitala bilder”. Andra exempel som också kan förklaras 
som ”fel” är Jpeg, Mpeg-2, -4, MP3, PNG, TIFF/IT som format för ”Kontorsdokument” och ”Webb-
sidor”, och PDF/A för ”Digital bilder”, men dessa val kan även förstås som att det ”i” eller ”genom” 
kontorsdokument eller webbsidor finns tillgängligt videofilmer, och bilder. Det fanns inga hinder mot 
att välja flera format för en och samma handlingstyp. En annan förklaring är alltså att myndigheten 
försökte indikera vilka format som förekom i en handlingstyp, eller hade svårt att göra ett val när flera 
format förekom i en handlingstyp. 

                                                
244  Svaren kunde endast anges i fritextform. 

Svarsalternativ Svar 

 # % 

CAD 4 7 

GIS 5 9 

Dokument-
/ärendehanteringssystem 

24 41 

Relationsdatabaser 19 33 

Objektdatabaser 8 14 

Foto 18 31 

Video 17 29 

Kalkylark 13 22 

Presentationer 16 28 

Ordbehandlingsdokument 19 33 

Multimedia 9 16 

Webbsidor 20 34 

Annat 23 40 
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En annan närliggande förklaring är att myndigheter har representerat delar av handlingar som en 
annan handlingstyp. Till exempel, dokumenterat vissa handlingar som hör till ”Digitala ritningar” mun-
tligt i MP3. Det är inte heller ovanligt att en handlingstyp representerats som en annan handlingstyp. 
Till exempel, Jpeg och PNG för elektroniska underskrivna handlingar avser nog handunderskrifter 
som representeras med ”Digital bilder”. Endera eller båda kan förklara valet av till exempel Jpeg och 
TIFF/IT för databaser och register, och e-post. På samma sätt är det möjligt att använda MPEG-2 
och -4 för att lagra bilder, antingen som korta klipp eller ett bildspel. Problemet här är att alla format 
kan användas på ett ”unikt sätt” som är mer eller mindre lämpligt och som inte var ursprungligen 
avsett; gränsen bestäms ytterst av användarens kreativitet och av de tekniska förutsättningar som 
tillåter en sådan användning. 
 
Vissa av valen kan slutligen förklaras av att svaranden avsåg att vara mer specifik än vad enkäten 
tillät. Till exempel, Jpeg utgörs av en komprimeringsalgoritm ”DCT” vilket kan förekomma för video-
komprimering, till exempel Mpeg-2. På samma sätt kan ljud i video komprimeras med ”MP3” eller 
vara i ”(L)PCM”, vilket när det lagras endast som ”ljud” kan vara i filformaten AIFF eller WAV. Ett 
liknande fall kan vara XML för ”Digital bilder”, ”Digitala kartor”, eller ”Skannade handlingar”, vilket 
kan avse vektorgrafik implementerat i XML. Till exempel, SVG. 

Tabell 35 Tolkningen av Tabell 33 kan sammanfattas som att myndigheter för varje handlingstyp använder i huvudsak ett 

eller två särskilda format, eller i en mindre förekommande utsträckning ett eller två andra format. 

Handlingstyp Primärt Sekundärt Kommentar 

Databaser och register – XML – Flata databaser 

– PDF/A 

 

Strukturerade dokument – XML – Flata databaser 

– PDF/A 

Gränsen kan vara svår att dra för hand-
lingstyper som Strukturerade doku-
ment, Kontorsdokument, eller Webb-
sidor. 
 
Det framgår inte vilken implementering 
av överensstämmelse för PDF/A, eller 
schema för XML. PDF/A har till exemp-
el stöd för ”logisk struktur”, men frågan 
är om svaranden uppfyller kraven för 
PDF/A-1a. Det antas att PDF/A anvä-
nds för att bevara den visuella återgiv-
ningen, medan HMTL och XML bevarar 
strukturen. 

Kontorsdokument – PDF/A – XML 

Webbsidor – HTML – PDF/A 

– JPEG 

– XHTML 

– XML 

Elektroniska 
underskrivna handlingar 

  En skillnad görs här mellan format för 
digitala signaturer och format för att åt-
erge handunderskrifter som bilder. 

– Digitala signaturer – PKCS#7 

– XML-sig. 

 PDF/A och PDF/E implementerar PK
CS#7. Med XML avses högst troligtvis 
XML signatures. 

– Handunderskrifter – TIFF/IT 

– JPEG 

  

E-post – PDF/A – HTML 

– XML 

Det framgår inte vilken implementering 
av överensstämmelse för PDF/A, eller 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 129 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

Handlingstyp Primärt Sekundärt Kommentar 

schema för XML. PDF/A har till exemp-
el stöd för ”logisk struktur”, men frågan 
är om svaranden uppfyller kraven för 
PDF/A-1a. Det antas att PDF/A anvä-
nds för att bevara den visuella återgiv-
ningen, medan HMTL och XML bevarar 
strukturen. 

Digitala bilder – JPEG – TIFF/IT 

– PDF/A 

– PNG 

Med TIFF/IT antas avse TIFF 6.0 (part 
1-2). Både TIFF 6.0 och PDF/A har stöd 
för Deflate (PNG), DCT (JPEG), och 
CCITT T.6 (TIFF/IT). 

Skannade handlingar – PDF/A – JPEG 

– TIFF/IT 

Jämför med ”Digitala bilder”. 

Digitala kartor   Det gavs alltför få svar för att urskilja ett 
primärt format, men fördelningen lutar 
mot att handlingstypen verkar repres-
enteras främst i bitmap. Två svar indi-
kerar att handlingstypen förekommer 
som vektor. 

Digitala ritningar – PDF/A 

– JPEG 

– TIFF/IT 

– MP3 Några fler svar än för ”Digitala kartor” 
men samma slutsats dras, även om två 
myndigheter har angett MP3. 

Digitalt ljud – MP3 – MPEG-4 

– WAVE 

MPEG-4 har stöd för ett antal ljudkod-
ningar, men det framgår inte vilken som 
avses. Vid tidpunkten fanns patent-
anspråk på MP3 och för MPEG-4 finns 
fortfarande patentanspråk. 

Digital video – MPEG-4 – MPEG-2  

 
En genomgång av 393 inspektionsärenden från Riksarkivet för perioden 2014-2017 visade att end-
ast 10 ärenden hade anknytning till RA-FS 2009:2.245 Av dessa 10 ärenden utfärdades 9 föreläg-
ganden som indirekt berörde val av format och endast ett föreläggande om valet av format. I de 9 
ärendena hade verksamheten inte upprättat en strategi för bevarande, och därmed inte heller doku-
menterat val av format enligt RA-FS 2009:1. I det återstående ärendet hade verksamheten angivit 
ett format som inte var föreskriven i RA-FS 2009:2. En förklaring till den låga andelen ärenden är att 
val av format enligt nuvarande RA-FS 2009:2 är kopplat till överföring till bevarande, vilket aktuali-
seras först i strategi för bevarande och däri tidpunkten för överföring till bevarande. Av genomgången 
förekom att verksamheter betraktar konvertering som en åtgärd, medan överföring till bevarande 
som en planerad framtida händelse. Det förra som en del av arkivvården i anslutning till arkivering, 
till exempel vid avslutande av ett ärende, medan det senare som en del av ett överlämnande till 
Riksarkivet eller ett e-arkiv. Det framkommer att val av format i nuläget är sekundärt till upprättandet 
av en strategi för bevarande. Utfallet av genomgången kan jämföras med utfallet i Tabell 33. 
 

                                                
245  FormatE (Dnr 22-2018-791) Kvittens av aktivitet #6 (Analys av inspektionsärenden). 
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En genomgång av 229 gallringsärenden från Riksarkivet för perioden 2014-2017 visade att 74 ärend-
en hade relevans till frågor om format.246 Här var ärendenas omfång mer spretig och svårare att 
sammanfatta koncist, men flertal berörde val av materiel och metoder för att framställa elektroniska 
handlingar för olika användningar och hanteringar, och några berörde informationsförlust vid kon-
vertering. 

2.2.7.4.1 Kritik mot RA-FS 2009:2 

En kritik som har riktats mot RA-FS 2009:2 är att föreskrivna specifikationer är olämpliga eftersom 
de är ”föråldrade” eller ”gamla”. Det kan inte hänvisas till en formell källa som tar upp kritiken, men 
det har uppmärksammats anekdotiskt i bland annat ställda frågor och diskussioner, ibland implicit, 
kring vissa standarder eller format, vanligtvis i sammanhanget av att det finns ”nyare versioner”. Till 
exempel, se Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.1.2.1). Det framkomm-
er av samma hänvisade avsnitt varför kritiken saknar belägg.247 Kritik har även riktats mot att före-
skrivna specifikationer i RA-FS 2009:2 är olämpliga på grund av att de inte är ”öppna”. Denna kritik 
har däremot formellt lyfts fram. 
 
I Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens 
anges att RA-FS 2009:2 innehåller ”… flera öppna filformat (exempelvis ISO/IEC 15948:2004 ’PNG’) 
och flera slutna filformat (exempelvis ISO/IEC 10918-1:1994, ’JPEG’).” (nothänvisning 363, s. 89, 
s.ä. s. 164) ”… vilket innebär att varje strategisk ambition som syftar till att följa dessa föreskrifter 
kommer att medföra en intern inkonsistens.” (s. 89), och ”… risk för att en organisation som följer 
denna föreskrift att drabbas av formatinlåsning… ” (s. 95, s.ä. s. 104, 162, 164).248 På en annan plats 
i rapporten omnämns att ”Vid långsiktig förvaltning av digitala handlingar behöver en organisation, 
… ställa krav på öppna filformat som exempelvis PDF/A315, …” (s. 76). Det ska emellertid uppmärk-
sammas att PDF/A tillåter lagring av ”Jpeg”. Benämningen Jpeg avser en arbetsgrupp, och algorit-
men för bildkomprimeringen är en implementering av DCT, vilket alltså specifikationen för PDF/A 
tillåter som en lämplig komprimering av bilder. Samma rapport rekommenderar bland annat att ”Re-
ferera endast till standarder som inkluderas i Kammarkollegiets vägledning för öppna standarder…" 
(s. 8).249 I den vägledningen förekommer 46 standarder, varav ett överväldigande antal är från IETF 
(24), ett antal från W3C (11), flera från ISO (7), två från OASIS, och en från OAI och Unicode. Många 
av standarderna som anges är för protokoll för kommunikation eller nätverk.250 Ungefär hälften av 
specifikationerna i RA-FS 2009:2 återfinns i vägledningen.251 Av den andra hälften specifikationer i 
RA-FS 2009:2 som inte tas upp i vägledningen får det med hänvisning till kritiken antas vara för att 

                                                
246  FormatE (Dnr 22-2018-791) Kvittens av aktivitet #5 (Analys av gallringsärenden). Ärenden om gallring efter 

konvertering eller skanning hade sållats bort. 
247  Se vidare författningskommentarerna för respektive standard. 
248  Hänvisning till definitionen av öppen standard i SOU 2009:86, vilket hänvisar till EIF1. 
249  Kammarkollegiet (Dnr 96-38-2014). 
250  Till exempel DNS, FTP, HTTP, IP, IPv4, IPv6, MIME, NTP, POP3, TCP, UDP. 
251  Direkta förekomster är PDF/A-1, PNG, XML. Indirekta förekomster tolkas vara dels ISO/IEC 15445, vilket ba-

serades på HTML 4.01 ”strict”, dels ”layoutmallar”, vilket bör innefatta CSS, dels DSV (teckenseparerade sek-
ventiella filer), vilket är en ”grundmängd” av den delmängd som vägledningen rekommenderar, CSV. Även 
ISO/IEC 10646:2003 UCS (Universal Multiple-Octet Coded Character Set) bör helt eller delvis motsvara 
vägledningens rekommendation på Unicode 6.2, men möjligtvis med vissa avvikelser i omfattningen av kod-
punkter, se vidare https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Coded_Character_Set#Relationship_with_Unicode (20200818). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Coded_Character_Set#Relationship_with_Unicode
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de inte är ”öppna”. Detta är uppenbart för Jpeg.252 Det är emellertid inte tydligt varför övriga 
standarder och format inte skulle anses vara ”öppna”.253 
 
En annan kritik mot RA-FS 2009:2 är att vissa standarder eller format saknas. Till exempel, under 
FormatE har det framförts standarder eller format som bör tas med vid översynen. Det motiveras 
emellertid inte alltid varför förslagna format är ”lämpliga”,254 eller hur de relaterar till varandra, till 
exempel som var fallet med Jpeg och PDF/A, vilket kan jämföras med förslag att ta med ”Jpeg 2000”. 
 
En annan närliggande fråga är varför vissa standarder eller format ska vara kvar. Det kan inte riktigt 
tolkas som kritik eller möjligtvis en implicit kritik som följer av att specifikationer är ”föråldrade”. Vissa 
specifikationer blir med tiden, eller om de någonsin har varit det, mindre förekommande bland offent-
liga verksamheter. Det följer emellertid inte från detta att specifikationerna var olämpliga eller har 
blivit olämpliga som sådan. Ett exempel är SGML som konkurrerar med XML. Det finns enligt Tabell 
33 verksamheter som tydligen fortfarande använder SGML. Ett exempel på mindre, om något, före-
kommande, fall är CALS, vilket emellertid är en väldokumenterad specifikation. Det följer emellertid 
att specifikationer som en gång förklarats vara lämpliga för arkivering eller bevarande för all framtid 
kan per definition inte bli olämpliga. Det vill säga, ”föråldrade”. Detta berörs i författningskommenta-
rerna; av betydelse är att implementeringen av specifikationen kan avkodas.255 

2.2.7.5 Öppna standarder 

Av RIR 2016:14  framgår (s. 28) att det är ovanligt att verksamheter ställer krav på öppna standarder. 
 

… I vår enkät uppger en av tio att de alltid ställer krav på öppen standard vid upphandling av nya 

it-system. Knappt hälften uppger att de ibland ställer krav på öppen standard, medan var fjärde 

uppger att de aldrig ställer krav på öppen standard. Fördelningen mellan statliga myndigheter, 

kommuner och landsting är jämn. Det är dock en större andel landsting, jämfört med statliga 

myndigheter och kommuner, som ibland ställer krav på en öppen standard. 

 
Ett liknande sentiment observeras av Kammarkollegiet i förstudierapport (Dnr 23.2-1111-17) om 
Ramavtalens lista på öppna standarder (a. 6.1.9, s. 20). 
 

Ingen ramavtalsleverantör har sett något större intresse för listan. Merparten av 

ramavtalsleverantörerna tycker att listan är principiellt bra och att den visar att Statens 

inköpscentral aktivt försöker förbättra situationen med inlåsningseffekter. 

 
En förklaring enligt förstudien är att verksamheter har svårt att  använda listan i praktiken (s. 30). 

                                                
252  ISO/IEC 10918-1:1994. 
253  FLF (sekventiella filer med fast fält- och post- längd), SS-ISO/IEC 8859-1:2004 (8bit Latin), SGML, XHTML, 

"Scheman", DTD, GML, PDF/E-1, IETF RFC 2315 (PKCS #7), XML-signatures, CALS Raster File Format 
(CCITT Group 4), TIFF/IT. Se vidare Skillnaden mellan standarder och öppna standarder (a. 2.3.7.4). 

254  Jämför motiveringen till urvalet av standarder i Kammarkollegiet (Dnr 96-38-2014). 
255  Till exempel, se kommentarerna till definitionerna Elektroniska handlingens beständighet och format. 
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2.3 Avgränsning och precisering 

Det redogjorda Nuläget (a. 2.2) antas vara det generella tillstånd som råder enligt Källunderlaget 
(a. 1.3). De orsaker som leder till nuläget och konsekvenserna som följer av nuläget måste avgrän-
sas och preciseras till sådana som faller inom och som antas kan påverkas med stöd av Riksarkivets 
Bemyndigande (a. 4). Detta avsnitt berör alltså de problem som kan bli föremål för Avsedda föränd-
ringar (a. 2.4), medan eventuella förutsättningar för att förändra läget genom en reglering behandlas 
i avsnittet Styrmedel (a. 3). 

2.3.1 Hinder mot digital utveckling 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.1.2) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.1.1) som följer av Hinder mot digital utveckling (a. 2.2.1) direkt eller indirekt påverkas av att 
respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet 
av beständighet. 
 
Innebörden av beständighet har behandlats djupgående i författningskommentarerna.256 En verk-
samhet framställer257 elektroniska handlingar för de syften verksamheten har i enlighet med sitt syfte. 
Dessa elektroniska handlingar är beständiga om de förblir i funktionellt skick. Det vill säga, hand-
lingarna kan användas och hanteras i enlighet med verksamhetens behov och krav. Det betyder 
alltså att behovet av beständighet kan variera mellan verksamheter. Det följer att vad som krävs av 
materiel och metoder är att de kan ge förutsättningar för att över tid kunna uppfylla ett eller flera 
behov och krav. Till exempel, ekonomiska, etiska, rättsliga, säkerhetsmässiga.258 Ett krav för alla 
verksamheter inom offentlig sektor är att vid framställningen av handlingar använda materiel och 
metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.259 Sådana elektroniska 
handlingar är arkivbeständiga om de vid fortsatt användning och hantering förblir i ursprungligt skick. 

2.3.1.1 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna som påverkar att materiel och metoder för olika fall inte 
uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra eller förverkliga följande 
risker: 

– Ackumulering av elektroniska handlingar med brister och andra fel (a. 2.3.1.1.1) i ökat antal 
och storlek med följd att den tid och datorresurser som krävs för att tekniskt kontrollera dem 
inte blir praktiskt möjligt. 

– Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2) när elektroniska handlingar inte kan 
användas och hanteras i ursprungligt skick. 

– Inkonsekvent framställning och, eller återgivning (a. 2.3.1.1.3) av elektroniska handlingar med 
följd att de får en form och funktion som förhindrar användning och hantering. 

                                                
256  Till exempel, se kommentarerna till 1 kapitlet 6 § om Författningens omfång, och till definitionerna Elektroniska 

handlingens beständighet, Format, och Tekniskt skick. 
257  Framställning ska tolkas extensivt och omfattar alla typer av kodning av information till ytterst binär represen-

tation. Till exempel, vid ”digitalisering” eller även kallad ”digitisering”, ”konvertering”, ”nerladdning”, ”spara”. 
258  Uppmärksamma skillnaden mellan beständighet som är en värdering av ett syfte, det som ska vara beständigt, 

och den elektroniska handlingens beständighet, som tekniska förutsättningar för beständighet. Det senare 
men inte förra faller inom Bemyndigandet (a. 4). 

259  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 5 § om 5 § 2 arkivlagen. 
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– Informationsförändringar och eventuella informationsförluster (a. 2.3.1.1.4) genom att åtgärda 
de risker som har förverkligats i andra och tredje strecksatsen. 

Elektroniska handlingars beständighet och framtida nytta påverkas starkt, om inte helt bestäms, av 
sådana materiel och metoder som ursprungligen användes vid framställning. Det framgår av nuläget 
för Standarder och interoperabilitet (a. 2.2.7) att användandet av olika specifikationer bland verksam-
heter medför vissa hinder med informationsutbyte och andra användningar. Till exempel, ”öppen 
data”. Det betyder alltså att verksamheters elektroniska handlingar är i bästa fall beständiga för beg-
ränsad tid. Med andra ord, det finns vissa svårigheter med att välja materiel och metoder som lämpar 
sig för verksamhetens alla avsedda tillämpningsområden. Denna tolkning finner stöd i resultatet av 
Tillämpningen av RA-FS 2009:2 (a. 2.2.7.4) vilket även om något bristfällig indikerar svårigheter med 
att välja lämpliga ”format” för långsiktig användning och hantering. Allt detta tolkas mynna ut i de 
hinder som finns mot att införa E-arkiv (a. 2.2.2), eftersom materiel och metoder används för att 
framställa elektroniska handlingar som varken är eller har förutsättningar för att bli arkivbeständiga, 
och därmed uppstår kostnader för att senare kunna använda och hantera dem. 
 
Det betyder dels att förutsättningarna finns för en Inkonsekvent framställning och, eller återgivning 
(a. 2.3.1.1.3) av elektroniska handlingar, dels att Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 
2.3.1.1.2), dels att båda dessa risker har förverkligats. Förverkligandet av att Förutsättningar saknas 
för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2) leder till och förverkligar Informationsförändringar och eventuella 
informationsförluster (a. 2.3.1.1.4), eftersom när elektroniska handlingar inte kan användas och han-
teras obehindrat för verksamhetens alla behov och krav krävs speciella insatser för olika fall, vilket 
resulterar i informationsförändringar hos de elektroniska handlingarna, och informationsförlust för 
sådana handlingar som är allmänna. 
 
Om en eller flera av redogjorda risker förverkligas kan de eventuellt åtgärdas mot en kostnad. Till 
exempel, en åtgärd kan vara att manuellt justera informationsförändringar. Exempel på en annan 
åtgärd kan vara att framställa en ny elektronisk handling med andra program eller samma program 
men andra inställningar. För den offentliga sektorn kan kostnader för alternativen öka om de elek-
troniska handlingarna har blivit allmänna. Manuella åtgärder och konverteringar medför informa-
tionsförändringar vilket kan utgöra otillåten gallring, samtidigt som framställningen av ett nytt ”kor-
rekt” exemplar kan bli en ny allmän handling, och den ursprungliga handlingen som blev fel kan 
endast gallras med lagstöd. Kostnaderna kan alltså belasta andra resurser än endast ”IT”. Om brister 
och fel inte proaktivt åtgärdas finns en risk för en Ackumulering av elektroniska handlingar med 
brister och andra fel (a. 2.3.1.1.1). 

2.3.1.1.1 Ackumulering av elektroniska handlingar med brister och andra fel 

Frågan är om nuläget inte förändras kommer det att öka riskerna och sannolikheten för deras förverk-
ligande? Om konsekvenserna av nuläget medför risker och deras förverkligande för ett antal elek-
troniska handlingar så följer det att om antalet elektroniska handlingar blir fler så ökar andelen elek-
troniska handlingar som omfattas av riskerna och därmed kan fler risker förverkligas. Det är ett 
vanligt förekommande antagande att ”den digitala informationsmängden med tiden kommer att 
öka”.260 Stöd för detta antagande verkar grunda sig i en uppskattning utifrån den senaste tidens 

                                                
260  Jämför Digitaliseringsrådet En lägesbild av Digital kompetens. Avsnittet Lärosätena behöver vara förberedda 

på att hantera en växande datavolym, ”Lagring och öppen tillgång till forskningsdata (open access), användan-
det av alltmer avancerad teknik i utbildning och forskning samt alltmer avancerade beräkningar ställer allt 
högre krav på utökat lagringsutrymme och en infrastruktur med hög kvalitet och kapacitet. Rådet erfar att 
denna datavolym förväntas öka markant under överskådlig tid till följd av utvecklingen inom områden som 
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förändring av dels storleken av lagrade elektroniska handlingar, dels framställningen av elektroniska 
handlingar, dels användningen och hanteringen av elektroniska handlingar.261 Konsekvensutred-
ningen har inte redogjort ett tillräckligt underlag av Nuläget (a. 2.2) för att närmare analysera till-
växten av elektroniska handlingar,262 men det finns för närvarande inga påståenden eller annat skäl 
att anta att ökningen minskar eller kommer att avta inom perioden för Avsedda förändringar (a. 2.4). 
Det finns däremot anledning att lyfta fram två frågor kring ökningen av elektroniska handlingar som 
fortsatta utredningar bör ha i åtanke. 
 
Den första frågan är till vilken del ökningen beror på en övergångsfas från ett tidigare obefintlig 
tillstånd till nytt tillstånd. En företeelse som övergår från att tidigare inte vara vanlig till att anammas 
av fler bör inledningsvis få en snabb tillväxt. Frågan är om denna tillväxt över tid sedan fortsätter i 
samma takt, saktar ner och jämnar ut sig, eller till och med avtar på grund av andra företeelser. Till 
exempel, om X antal analoga handlingar framställs per år, och över de senaste 10 åren har Y antal 
framställts (10 * X), vilka alla kan numera framöver framställas elektroniskt så kommer den elektroni-
ska framställningen av dessa handlingar att först under en period att öka tiofaldigt från X till Y, men 
sedan, efter alla ”konverteringar”, fortsätta X antal per år, vilket sedan kan öka och minska beroende 
på handlingarnas bakomliggande orsak till framställning eller konsekvenserna av hur de organiser-
as. Ett exempel på det förra är att analoga handlingar alltmer endast framställs elektroniskt, medan 
ett exempel på det senare är om de lagras som individuella datafiler eller i en databas. 
 
Den andra frågan knyter an till den föregående frågan; till vilken del beror ökningen på en ökning av 
datafiler eller storleken av enskilda elektroniska handlingar. Till exempel, elektroniska handlingar 
kan organiseras i datafiler eller i en databas. Det förra kan indikera fler antal elektroniska handlingar, 
men en mindre storlek per antal, medan det senare kan indikera färre men större storlek per antal. 
En ökning av storlek kan emellertid indikera att andra omständigheter föreligger. En ökning av lagring 
från 1 GiB till 1 PiB kan bero på att fler elektroniska handlingar framställs men även att samma 
elektroniska handlingar representeras med mer data. Till exempel, inspelning av video som tidigare 
var i ”Standard HD” (1280x720 pixlar), och numera i ”Full HD” (1920x1080 pixlar) kan inom en snar 
framtid övergå till ”4K Ultra HD” (3840x2160 pixlar) och ”8K Ultra HD” (7680x4320 pixlar). Liknande 
de generella observationerna av att det har skett en ökning av elektroniska handlingar så har det 
även noterats att alltfler elektroniska handlingar tar alltfler bytes i anspråk.263 Här finns en avvägning 
mellan att använda mer datorminne i utbyte mot mindre datorberäkningar vid kodning och avkodning, 
och tvärtom. Till exempel, effektivare datakomprimering som kräver mer datorberäkningskapacitet. 
Förklaringar till de bakomliggande orsakerna är emellertid mer kontroversiella eftersom de berör 
avvägningar mellan värderingar om vad som är effektivt och av vad som är bra kvalitet. Ett argument 
är att mer avancerade funktionaliteter kräver mer komplexa algoritmer eller datastrukturer, och att 

                                                
artificiell intelligens, energiteknik, robotik, nya kapacitetskrävande beräkningsmodeller. Det kommer att bli en 
utmaning för lärosätena att hantera denna stora datavolym och höjda krav, i vilken utsträckning de är förbered-
da för denna uppgift behöver följas upp.” (s. 35). 

261  Jämför Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2), kongressbiblioteket i USA uppskattar en exponentiell tillväxt av 
sitt bestånd. 

 Jämför DCH-RP. ”Solutions for preservation must have a high level of automation and self-reliance to be able 
to handle the rapidly growing amount of DCH information; …” (s. 32). 

262  Jämför Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2), där små, medel och stora minnesinstitutioner angav antalet 
bilder som i genomsnitt tillkommer per år; ungefär 2300, 24 500, respektive 1,6 miljoner. 

263  Till exempel, för en diskussion se https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/298117/why-are-the-sizes-of-prog

rams-so-large (20200212). 

https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/298117/why-are-the-sizes-of-programs-so-large
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/298117/why-are-the-sizes-of-programs-so-large
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mer högkvalitativ representation av information kräver mer data. Kritiken mot detta är att komplexitet-
en inte är nödvändig och är en följd av brister hos programmerare och, eller i utvecklingen av prog-
ram. Till exempel, det förra avser att kunskapen hos programmerare har blivit sämre, medan det 
senare att tider för leverans eller kostnader driver snabba lösningar eller förhindrar förbättringar av 
kod. Slutresultatet är mindre genomtänkta implementeringar, eller ett beroende av överflödiga kod-
bibliotek som orsakar en ökning av lagring [och säkerhetshål]. Situationen möjliggörs och uppmunt-
ras av tillgången till billig och bättre hårdvara för lagring såväl som datorberäkning, vilket medför att 
det inte finns någon anledning att förbättra sina kunskaper eller ändra sina metoder för utveckling. 
 
De två uppställda frågorna har berörts kortfattat men antas få mer relevans framöver, vilket kommer 
framgå av nästkommande stycken. Frågorna är även av betydelse för att få noggrannare mätningar 
av elektroniska handlingar hos verksamheter. Till exempel, av deras Lagring (a. 2.2.2.1). 
 
Av det antagna ökande antal elektroniska handlingar över tid antas att vissa kommer vara beständi-
ga eller arkivbeständiga, medan andra inte. Det antas här uppstå två kostnader. Den ena kostnaden 
avser kostnader för att åtgärda de elektroniska handlingarna som inte framställts korrekt från början. 
Denna kostnad aktualiseras först vid upptäckten av ett fel. Felet kan identifieras retroaktivt. Det vill 
säga, när den elektroniska handlingen återges, används eller hanteras. Den andra kostnaden avser 
åtgärder för att proaktivt kontrollera vilka elektroniska handlingar som behöver åtgärdas. Argumentet 
för nödvändigheten av den senare kostnaden grundar sig i ett antagande att det med tiden kommer 
finnas flera starka skäl för att förhindra att fel uppstår vid tidpunkten för användning och hantering 
av elektroniska handlingar. För vissa enskilda användningar av elektroniska handlingar kan fel vid 
åtkomst vålla direkta eller indirekta kostnadsmässiga konsekvenser, men begränsat till enskilda fy-
siska eller juridiska personer,264 men troligtvis inte hos fler delar av samhället.265 Däremot mot Bak-
grund (a. 2.1) av att i ett ”digitaliserat samhälle” är fördelarna just att elektroniska handlingar ska 
kunna automatiskt framställas och återges, och användas och hanteras i större skala kan därför 
eventuella fel få mer kritiska direkta och indirekta kostnadsmässiga konsekvenser för fler i, om inte 
hela, samhället. 
 
Antagandet att mängden elektroniska handlingar kommer att öka i antal och storlek tillsammans med 
argumentet av nödvändigheten att proaktivt kontrollera beståndet i jämförelse med den tid och data-
resurser som krävs för att bearbeta större samlingar i dagsläget belyser en risk att kostnaderna 
kommer att öka för proaktiv kontroll av fel.266 Om felen inte kan identifieras kan de inte heller åtgärd-
as, vilket medför även en ökning av ett förverkligande av de övriga riskerna. Risken kan emellertid 
avvärjas om tekniska kontroller görs i takt med att samlingen av elektroniska handlingar ökar. Möj-
ligheten för risken eller dess förverkligande kan utvärderas med En modell för att uppskatta kostna-
der över tid (a. 2.3.5.1.2).267 

                                                
264  Jämför information från Riksarkivet (20200826) om Arkis. En övergång till nya webbläsare och bildvisnings-

program resulterade att i några enstaka fall kunde inte bilder återges som förväntat. 
265  Se vidare SOU 2018:25 för en redogörelse och diskussion om automation i förvaltningen (a. 7). 
266  Jämför Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2), kongressbiblioteket i USA vars analys av sina samlingar var 

begränsad till filändelser. 
267  Jämför Digitaliseringsrådet En lägesbild av Digital kompetens. Rådet rekommenderade  (s. 35) ”Gör prognoser 

över framtida datavolymer, kvaliteten på tillgänglig data och därmed konsekvenser på lagring, infrastruktur och 
beräkningskapacitet.”. 
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2.3.1.1.2 Förutsättningar saknas för arkivbeständighet 

För den offentliga sektorn vars elektroniska handlingar kan bli allmänna finns risken att de elektroni-
ska handlingarna inte blir eller saknar förutsättningar för att bli arkivbeständiga. Det innebär att offen-
tliga verksamheter riskerar att inte kunna uppfylla de lagstadgade kraven i 3 § arkivlagen genom att 
deras framställda elektroniska handlingar inte har förutsättningar för att eller inte kan användas och 
hanteras för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rätt-
skipningen och förvaltningen, och forskningens behov. Detta kan följa av att de elektroniska hand-
lingarna inte är beständiga, men det är inte nödvändigt; en arkivmyndighet eller annan med motsvar-
ande ansvar kan bedöma att de elektroniska handlingarna är arkivbeständiga med stöd av andra 
grunder. Frågan har behandlats i författningskommentarerna i anslutning till beständighet och arkiv-
beständighet,268 och kan sammanfattas här som att materiel och metoder kan vara lämpliga om de 
kan framställa allmänna handlingar med hänsyn till dels deras funktionella skick, dels för den tid de 
ska bevaras. Till exempel, det förra kan avse att verksamheten kan säkerställa användandet och 
hanteringen genom sina rutiner för elektronisk arkivering, eller att viss gallring är tillåtet om den 
kvarstående allmänna handlingen fortfarande uppfyller kraven som ställs på dess funktionella skick 
för arkivlagens ändamål, medan det senare kan avse att den allmänna handlingen kan återges i 
ursprungligt skick fram tills tidpunkten för gallring. Riksarkivet har visserligen bemyndiganden att 
reglera frågor om elektronisk arkivering och gallring för statliga verksamheter och några fler, men 
det är alltså fråga om andra bemyndiganden än de Bemyndiganden (a. 4) som aktualiseras för 
denna konsekvensutredning. 
 
Av de redogjorda konsekvenserna följer ett motsägande utfall. Å ena sidan finns och förverkligas 
risker som resulterar i att elektroniska handlingar inte är beständiga, och därmed implicit inte arkiv-
beständiga. Å andra sidan kan elektroniska handlingar fortfarande vara arkivbeständiga, och därmed 
implicit beständiga, i och med att de kan tillgodose behoven i § 3 arkivlagen enligt en arkivmyndighet 
eller annan med motsvarande ansvar. Det förra ska emellertid förstås i sammanhanget av tekniska 
krav, medan det senare i sammanhanget av arkivrättsliga krav. De tekniska kraven underlättar att 
förverkliga de arkivrättsliga kraven men en arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar kan 
med stöd av sitt bemyndigande bedöma antingen 

– att de tekniska kraven inte är nödvändiga eftersom de allmänna handlingarna framställs med 
materiel och metoder eller används och hanteras på ett sådant sätt som är arkivbeständigt för 
att uppfylla arkivlagens ändamål, eller  

– att de tekniska kraven inte är tillräckliga och måste kompletteras med andra åtgärder eftersom 
det kan uppställas andra arkivrättsliga krav för att uppfylla arkivbeständighet.  

Med andra ord, det avser en värdering av tekniska krav som nödvändiga eller tillräckliga för enskilda 
fall. 
 
Riksarkivets Bemyndigandet (a. 4) omfattar alltså endast vad som är lämpliga materiel och metoder, 
och Riksarkivet kan inte med det bemyndigandet påverka bedömningen om materiel och metoder 
är lämpliga för verksamhetens behov och krav. Riskerna med att inte använda lämpliga materiel och 
metoder för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet bör emell-
ertid vara tydligt. De arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, som tillåter mindre 
lämpliga materiel och metoder vid framställning av elektroniska handlingar riskerar därför att få ta 

                                                
268  Till exempel, se kommentarerna till 1 kapitlet 1 § Om sambandet mellan beständighet och arkivbeständighet. 

Se även kommentarerna till 1 kapitlet 6 § om Tillämpningsexempel. 
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emot ett bestånd av elektroniska handlingar som vid fortsatt arkivvård medför sådana kostnader som 
i nuläget förhindrar ett ekonomiskt effektivt E-arkiv (a. 2.2.2). 

2.3.1.1.3 Inkonsekvent framställning och, eller återgivning 

En konsekvens av Hinder mot digital utveckling (a. 2.2.1) är att verksamheter riskerar att använda 
materiel och metoder som inte ger förutsättningar för beständighet. Det vill säga, att elektroniska 
handlingar inte kan framställas, användas och hanteras i funktionellt skick över tid. Problemet kan 
förenklat beskrivas uppstå vid framställning och vid återgivning. Vid framställning kan elektroniska 
handlingar framställas i former och med funktioner som inte är konsekventa med föregående fram-
ställningar, eller har en form och funktion som senare förhindrar viss användning och hantering. Vid 
återgivning kan framställda elektroniska handlingar, även om konsekvent framställda, inte användas 
och hanteras som förväntat eftersom återgivningen inte är konsekvent, eller att den tilltänkta an-
vändningen och hanteringen inte stöds av den elektroniska handlingen. Den bakomliggande orsaken 
till problemet med inkonsekvent framställning och återgivning berörs i Sambandet mellan standarder 
och implementering (a. 2.3.7.3). 

2.3.1.1.4 Informationsförändringar och eventuella informationsförluster 

Om risken med att Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2) förverkligas leder det 
till andra risker när elektroniska handlingarna istället ska ”göras arkivbeständiga”, eftersom sådana 
informationsförändringar av en elektronisk handling om den är allmän kan innebära otillåten gallring 
av hela eller delar av den allmänna handlingen. Problemet kan sammanfattas som att det sker för-
ändringar av informationen bortom vad som var avsett eller som är tillåtet vid framställning eller 
återgivning. Den bakomliggande orsaken till problemet berörs i Sambandet mellan interoperabilitet 
och elektroniska handlingars beständighet (a. 2.3.7.2) och preciserar i Informationsförluster (a. 
2.3.7.6.2). 

2.3.1.2 Orsaker 

Det följer omvänt av Konsekvenser (a. 2.3.1.1), något uppenbart, att om verksamheten använder 
materiel och metoder som ger förutsättningar för beständighet undanröjs eller minskar risken för att 
verksamhetens elektroniska handlingar inte kan framställas, användas och hanteras i funktionellt 
skick över tid. Det följer därför att om verksamheter i nuläget framställer elektroniska handlingar som 
inte är beständiga så kan detta ha orsakats av att de använder materiel och metoder som inte ger 
förutsättningar för beständighet. Här är följaktligen fråga om: 

– Vad gör materiel och metoder mer eller mindre lämpliga? 

– Varför använder verksamheter mindre lämpliga materiel och metoder? 

Den första frågan behandlas i författningskommentarerna, medan utgångspunkten för att besvara 
den andra frågan är Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.1.2.1). 

2.3.1.2.1 Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk 

En vanlig förekommande förklaring till problemen med digitalisering i allmänhet,269 och i samman-
hanget av bevarande elektroniska handlingar i synnerhet,270 är ”snabba teknologiska utvecklingar”. 
För digitalisering i allmänhet blir det grunden för att inte välja eller inte kunna välja lämpliga materiel 

                                                
269  Till exempel, se SOU 2018:72 (a. 2.2) Digitaliseringen går allt fortare. 
270  DCH-RP (s. 32) “The tremendous rapidity in the development of new technology requires preservation 

solutions adaptable and flexible enough to really solve permanence and longevity issues; …”. 
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och metoder, medan för bevarande blir det förklaringen till varför format blir ”föråldrade”.271 Det finns 
emellertid anledning att närmare förtydliga påståendet om ”snabba teknologiska förändringar”. 
 
Övergripande och återkommande Hinder mot digital utveckling (a. 2.2.1) i nuläget kan spåras tillbaka 
åtminstone till omkring år 2000. Under denna period har en mängd nya produkter, tjänster och 
projekt kommit, och gått. En förklaring till uppfattningen om att det sker snabba förändringar är därför 
att intrycket är en funktion av utbudet på marknaden. Många leverantörer behöver skilja sina produk-
ter och tjänster från sina konkurrenter, och även icke-kommersiella projekt har ett behov att utmärka 
sig. Till exempel, för att underlätta sökbarheten av sina projekt. Resultatet är att företag, individer 
och gemenskaper utvecklar och publicerar allt från datorspråk och format till program, programbiblio-
tek, och programplattformar under egna diverse benämningar.272 När det gäller utvecklingen av tek-
niska hjälpmedel har detta varit begränsat främst till företag, men med rörelser kring öppen hårdvara 
finns möjligheten att alltfler individer och gemenskaper framställer tekniska hjälpmedel. 
 
Under samma period kan samtidigt observeras förekomsten av ”teknologier” som har en relativ lång 
historik. Till exempel, för bild,273 databaser,274 e-post,275 kontorsdokument,276 märkspråk,277 nät-
verk,278 text,279 ljud,280 video.281 Det behövs mer utredning för att fastställa datumet för vissa av upp-
räknade exempel i nothänvisningarna eftersom vissa av dem är delmängder av andra, medan andra 
är utökningar och nya versioner. Faktumet är att det är vanligt att många av produkter, tjänster och 
projekt implementerar och bygger kring standarder som har en lång historia. Det som brukar skilja 
sig är dels hur standarderna tolkas och implementeras, dels hur de omsluts, organiseras och åtkom-
sten till dem. Ett exempel är att det finns många programbibliotek som implementerat standarder 
som andra program använder bakom ett eget Gränssnitt. Ett annat exempel är att standardiserade 
format lagras i anpassade format, vilka blir ”nya filformat”. Resultatet blir nya ”teknologier” men i 
princip med samma underliggande format, eller samma format men med nya gränssnitt. Med andra 
ord, intrycket att ”saker går fort” kan förklaras av förändringar av Användargränssnitt eller API. 
 
En förändring av Användargränssnitt kan förändra tillgängliga funktionaliteter, men de underliggande 
standarderna kan fortfarande vara detsamma. För en vanlig användare innebär däremot det nya 
användargränssnittet emellertid per definition en ny ”utveckling” av sättet att använda och hantera 
elektroniska handlingar. Till skillnad från användargränssnittet är förändringar av API vanligtvis inte 
märkbart för andra än utvecklare, med ett undantag. Till exempel, en ändring av ett API kan resultera 
i brutna kopplingar och länkar, eller misslyckade anrop. Ibland är det oundvikligt, ibland beror det på 

                                                
271  Till exempel, se SSC R:013 (s. 15) ”… Riskerna för informationsförlust ökar gradvis över tid allteftersom system 

och tekniska format blir äldre och kompetensen för att arbeta med dessa successivt försvinner. …”. 
272  Till exempel, utvecklingen av webbläsare som återgav, och fortfarande kan återge, webbsidor på olika sätt. 

Ett annat exempel är nya filformat som tas fram för och försvinner med specifika produkter eller tjänster. Till 
detta tillkommer former av ”skydd”, vanligtvis för proprietära produkter och tjänster. Till exempel, vilka avser 
att förhindra kopiering eller dölja implementeringar. 

273  Till exempel: Jpeg (1994), PNG (1996), TIFF 6.0 (1992). 
274   Till exempel: SQL (ISO 9075:1987). 
275  Till exempel: RFC 5652 (2008). 
276  Till exempel: ODF (2005), Office Open XML (2006), PDF (1993), PDF/A-1 (2005). 
277  Till exempel: HTML (1993), XML (1998). 
278  Till exempel: HTTP (1997), IP (RFC 791, 1981), TCP (RFC 793, 1981). 
279  Till exempel: Ascii 7-bit (ISO/IEC 646, 1967), ISO/IEC 8859 (1985), Unicode (1992). 
280  Till exempel: ACC (1999), Flac (2001), Mp3 (1993), Wav (1991). 
281  Till exempel: H.261 (1988), H.262 (1996), H.263 (2005), H.264 (2003), H.265 (2013). 
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ett ursprungligt mindre genomtänkt API vilket inte kan inte hantera förändringar i gränssnittet.282 För 
utvecklare kräver det tid att åtgärda, och för slutanvändare kan ”saker sluta fungera”, vilket kräver 
ytterligare uppdateringar för att åtgärda. Detta riskerar att inträffa efter programuppdateringar. Till 
exempel, av ett programbibliotek som ett annat program använder. Det är därför vanligt att uppdater-
ingar sker eller krävs frekvent. Detta kan förklara uppkomsten av ett intryck av en konstant föränder-
lig teknisk miljö som för utvecklare kräver tid att anpassa, och för användare med viss intervall kräver 
uppdateringar för att åtgärda. 
 
En inställning som kan förklaras av en konstant föränderlig teknisk miljö, men som troligtvis har mer 
en generell förklaring i mänsklig psykologi, är uppfattningen att ”senaste” eller ”nyaste” versionen är 
”bäst”. Det följer från resonemanget att ”teknologiska utvecklingar går fort” att standarder som är ett 
par år gamla måste vara ”dåliga” eller ”föråldrade”.283 Ett exempel är en presentation från PDF 
Association som beskriver (s. 21) att PDF/E-1 utgiven 2008 för utbyte av 3D-ritningar har ”nästan 
ingen praktisk användning” (eng. Almost no practical use). I jämförelse anges [den kommande] 
PDF/A-4e ha stöd för U3D och PRC.284 För verksamheter som är intresserade av U3D kan emellertid 
konstateras att PDF/E-1 ska ha stöd för det formatet.285 Kunskapen om U3D skulle alltså vara 
tillämplig både för PDF/E-1 och PDF/A-4e. Ett annat exempel är PDF/A-1, -2, -3, vilka är avsedda 
att uppfylla olika behov och krav. En verksamhet bör istället fråga sig vilka tekniska egenskaper och 
funktionaliteter som uppfyller behoven och kraven för att använda och hantera sina elektroniska 
handlingar över tid. Till exempel, är det tillräckligt med funktionaliteter i HTML 4.01 eller behövs nya 
funktionaliteter från HTML++? Utvecklingen av standarder och deras implementering kan kräva tid. 
Till exempel, utvecklingen av kod kan i sin begynnelse vara buggig eller kan inte hantera alla, vissa 
eller särskilda oförutsebara händelser. Ju längre tid som går där kod används i olika miljöer, fall och 
med olika användare, desto mer ”erfarenhet” insamlas och eventuella problem åtgärdas. Med andra 
ord, äldre teknologier kan vara mer stabila, beprövade, och robusta; de kan vara ”så etablerade” att 
de istället riskerar att bli rigida och leder till Ossifikation (a. 2.3.7.3.4). 
 
Orsakerna till nämnda uppfattningar, intryck och inställningar utreds närmare i Kunskap och kompe-
tens (a. 2.3.6). Att dra slutsatsen att den tekniska utvecklingen ”går för fort fram” riskerar att leda till 
abstrakta, förenklade och svepande förklaringar, som inte behöver ta hänsyn till långsiktiga över-
väganden,286 eller ger ingen anledning att närmare reflektera över nuläget. Till exempel, varför vissa 
standarder kvarstår sedan 1-2 decennier tillbaka i tiden. I fokus hamnar att ”få saker att fungera” 
istället för att besvara frågan ”varför fungerar saker”. Det finns ingen anledning att ifrågasätta den 
rådande uppfattningen så länge det finns Finansiering (a. 2.3.3) för att byta till nya IT-system, nya 
produkter och tjänster. Resultatet kan bli att Investering och nytta (a. 2.3.4) för verksamhetens behov 
och krav uteblir långsiktigt och i värsta fall även kortsiktigt, medan Kostnader och nyckeltal (a. 2.3.5) 
kan ge en fel bild av de faktiska underliggande problemen som antingen kvarstår eller återvänder 
med vissa tidsintervall, eftersom fokus är på symtomen och inte orsakerna. Detta skulle förklara, till 
exempel, 

                                                
282  Se vidare författningskommentarerna till definitionen Tekniska processer. 
283  Jämför Kritik mot RA-FS 2009:2 (a. 2.2.7.4.1). 
284  Dietrich von Seggern (Managing Director, callas software GmbH Vice Chair, PDF Association), PDF’s ISO-

standardized subsets: a tour. PDF association. PDF Days Europe 2018. 
 https://www.pdfa.org/wp-content/uploads/2018/06/1145_von_Seggern.pdf (20200803) 
285  Se ISO 24517-1 (a. 16.3) Supported 3D formats. 
286  Jämför SOU 2018:72 (s. 132:3) där expertgruppen ansåg att ”… myndigheternas digitala satsningar [behöver] 

ha ett tydligare framtidsperspektiv. Den tekniska utvecklingen går fort och förväntningarna förändras därefter. 
Myndigheternas satsningar behöver i högre utsträckning ta höjd för detta.”. 

https://www.pdfa.org/wp-content/uploads/2018/06/1145_von_Seggern.pdf
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– varför E-arkiv (a. 2.3.2) inte har blivit en understödjande infrastruktur, 

– varför samma frågeställningar om ”digitalisering” återkommer under en sådan lång tidsperiod. 

Det finns alltså redan i sammanhanget relativ lång tid tillbaka standarder som har varit en konstant 
referenspunkt. Det betyder inte att standarderna inte förändrats genom nya versioner, eller att nya 
standarder inte tillkommit. Det finns emellertid många tillämpningsområden för standarder, vilka kan 
justeras mer eller mindre oftare, vilket inte alltid påverkar andra tillämpningsområden (jfr ovan om 
förändringar av underliggande API). För många elektroniska handlingar inom offentlig verksamhet, 
och även övriga delar av samhället finns emellertid numera ett utbud av standarder som oftast är 
mer än lämpliga och tillräckliga för de flesta behov och krav. Konsekvenserna av och orsakerna till 
nuläget av Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7) belyser att frågan är mer om vilka krav ska 
ställas på standarder och deras implementering för att kunna uppfylla verksamhetens behov och 
krav. Detta kan jämföras med andra områden som är standardiserade. Till exempel, det är uppenbart 
att om leverantörer skulle få producera egna storlekar på ”standardiserade” pappersformer varje år 
skulle det förändra omständigheterna för många verksamheter, men från detta följer inte att föränd-
ringarna beror på ”den snabba teknologiska utvecklingen av papper”. Med andra ord, en enklare 
förklaring till hinder mot digital utveckling är att området för data- och informationsteknik är långt ifrån 
standardiserat, både i begreppsapparat och konceptuella ramverk, och  i teknik och teknologi.287 
Tillämpningsområdet är särskilt problematiskt eftersom vem som helst kan när som helst tillföra egna 
begepp och termer för tekniska metoder, och därmed inför ”nya teknologier”. Problemet kan därför 
endast bemötas genom att normera och normalisera språk, standarder, och implementering. 

2.3.2 E-arkiv 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.2.5) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.2.4) som följer av Nuläget (a. 2.2) för E-arkiv (a. 2.2.2) direkt eller indirekt påverkas av att 
respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet 
av beständighet. 
 
Det framgår av nuläget att både begrepp och termer kring arkivering av handlingar med digitalteknik 
inte är tydliga. Denna konsekvensutredning har använt termen ”e-arkiv” eftersom den förekommer i 
de utredningar som varit underlag för redogörelsen av nuläget. Det har inte heller funnits någon 
anledning att närmare utforska begreppet bakom termen med hänsyn till att omfattningen av Form-
atE från början avgränsades till (1) kodning av information till data (2) som lagras som ett eller flera 
format vid en tidpunkt, och (3) avkodningen av data tillbaka till information som ska var i samma form 
och med samma funktion som vid tidpunkten för kodning.288 Detta följer av Gränsdragningen mellan 
2 § och 11 § (a. 4.4.3) i Arkivförordningen (a. 4.4) ett påtagligt avstånd mellan å ena sidan att ställa 
tekniska krav på materiel och metoder och å andra sidan  

– dels Användningen och hanteringen av elektroniska handlingar (a. 2.3.2.1), det vill säga, vilka 
elektroniska handlingar verksamheter ska framställa, och hur de ska användas och hanteras, 

                                                
287  Jämför hur begrepp och termer tolkas fånga mer eller mindre beroende på vad som passar en patentinnehava-

re, eftersom terminologin inom data- och informationsteknik är inte standardiserad. 
 Defend Innovation (s. 5) ”… software does not have a standardized lexicon.17 As a result, unscrupulous patent 

owners can insist that their patents cover a wide range of technologies.18” (s.ä. s. 12). 
288  Se Utskick #1 (20180509) till referensgruppen, FormatE (Dnr 22-2018-791), referensgruppen, information, 

planering., med tillhörande bilaga Om FormatE och ArkivE. 
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– dels Användningen och hanteringen av materiel och metoder (a. 2.3.2.2), det vill säga, vilka ma-
teriel och metoder verksamheter ska välja, och hur de ska användas och hanteras. 

Avgränsningen till ”e-arkiv” förstås därför att på en övergripande plan avse de senare strecksatserna, 
vilka kan skiljas från den förra delen. Härom ges några Exempel på övergripande gränsdragningar 
(a. 2.3.2.3). Det kan däremot finnas anledning att istället precisera sambandet mellan varje del. 
 
Benämningar som ”informationssystem”, ”IT-system”, eller liknande förstås avse att konceptualisera 
användningen och hanteringen av materiel och metoder för att använda och hantera elektroniska 
handlingar i ett funktionellt skick. Det vill säga för, ett visst syfte.289 Beroende på syftet kan benäm-
ningen på ”systemet” preciseras, till exempel ”affärssystem”, ”verksamhetssystem”, ”ärendehante-
ringssystem”. Termer som ”arkivinformationssystem”, ”e-arkiv”, ”system för bevarande”, och liknan-
de förstås alltså avse att konceptualisera en specifik användning och hantering av materiel och me-
toder, nämligen för att använda och hantera elektroniska handlingar som har blivit allmänna i samma 
funktionella skick över tid. Det vill säga, i ursprungligt skick. Ytterst utgörs alla dessa ”system” av 
mjukvara och hårdvara, eller ur ett rättsligt perspektiv elektroniska handlingar respektive tekniska 
hjälpmedel. Alla dessa system är alltså för tillämpningsområdet av denna konsekvensutredning en-
dast olika sätt att organisera materiel och metoder på ett sådant sätt som är nödvändigt och, eller 
tillräckligt för att uppnå verksamhetens behov och krav med elektroniska handlingar.290 
 
Utgångspunkten blir därför verksamhetens behov och krav, vilket bestämmer hur handlingar ska 
användas och hanteras. Till exempel, verksamhetens behov av och krav på arkivering. Detta aktu-
aliserar frågor om arkivvård. Till exempel, vad ska bevaras och gallras?, vilka handlingar ska regi-
streras, diarieföras, eller omhändertas för arkivering?, vad ska dokumenteras?. Svaren på sådana 
frågor är oberoende av teknik. Materiel och metoder kan underlätta arkiveringen om de uppfyller 
nödvändiga och, eller tillräckliga funktionella behov och krav. Till exempel, det kan vara att handling-
ar ska framställas med vissa former och funktioner som text, bild, ljud, video, eller tillåta sökning och 
redigering, eller möjliggöra utbyte med andra verksamheter. Dessa former och funktioner kan vara 
beroende av teknik. Till exempel, att handlingarna representeras med hjälp av analogteknik och, 
eller digitalteknik. För materiel och metoder som är beroende av specifik teknik kan det finnas vissa 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att möjliggöra de funktionella behoven och kraven. Till 
exempel, för att uppfylla behovet av beständighet, och kravet på arkivbeständighet.291 
 

                                                
289  Jämför RIR 2019:28 (nothänvisning 44, s. 23) ”… Flera myndigheter har framfört att det går att problematisera 

kring såväl it-system, verksamhetskritiskt som kärnverksamhet. Riksrevisionen är medveten om det men sam-
tidigt så är det i grunden varje enskild myndighet som måste bestämma vad man anser vara ett it-system och 
vad som bör anses vara verksamhetskritiskt. Riksrevisionen har heller inte lyckats finna någon entydig och 
allmänt vedertagen definition på vad som faktiskt utgör ett it-system.”. 

290  Se författningskommentarerna till definitionen Materiel och metoder. Uppmärksamma att elektroniska hand-
lingar som möjliggör användningen och hanteringen av andra elektroniska handlingar faller under materiel och 
metoder, medan elektroniska handlingar som ska användas och hanteras avser att uppfylla verksamhetens 
behov och krav. Det rör sig alltså om olika perspektiv på elektroniska handlingar beroende på sammanhanget. 
Till exempel, som ett program eller som ett dokument. 

291  Jämför ISO/TR 18492:2005 (a. 3.6) definitionen av elektroniks arkivering (eng. electronic archiving) som (eng.) 
”storage of electronic information in an independent physical or logical space where the information is 
protected from loss, alteration and deterioration. Note 1 to entry: The information may be used as reliable 
evidence in the future if it has been protected in this manner.”. 
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Sammanfattat kan sambandet mellan å ena sidan tekniska krav och å andra sidan användning och 
hantering beskrivas som att tekniska krav ska möjliggöra funktionella behov av och krav på 
elektroniska handlingar, vilka ska i sin tur möjliggöra verksamhetens behov av och krav på att använ-
da och hantera elektroniska handlingar. Ett generellt behov för alla verksamheter är att deras hand-
lingar är beständiga. För offentliga verksamheter finns sedan ett särskilt lagkrav på att handlingar 
som blivit allmänna ska vara arkivbeständiga. Att uppfylla behovet av beständighet är avsedd att 
underlätta förverkligandet av att uppfylla kravet på arkivbeständighet.292 När en verksamhet väljer 
digitaltekniska materiel och metoder för att framställa elektroniska handlingar är frågan hur dessa 
funktionella behov och krav uppfylls. Tekniska krav på digitaltekniska materiel och metoder möjliggör 

– dels att verksamheter kan framställa elektroniska handlingar i ett eller flera format som uppfyller 
funktionella behovet av beständighet, det vill säga, att de elektroniska handlingarna kan över tid 
användas och hanteras i funktionellt skick, 

– dels förutsättningar för att uppfylla eller kunna uppfylla det funktionella kravet på arkivbeständig-
het, det vill säga, att de elektroniska handlingarna kan användas och hanteras över tid i ursprun-
gligt skick. 

2.3.2.1 Användningen och hanteringen av elektroniska handlingar 

En verksamhet framställer elektroniska handlingar för att uppfylla sina behov och krav. Det betyder 
att elektroniska handlingar måste kunna användas och hanteras på olika sätt. Detta aktualiserar å 
ena sidan frågor om användingen och hanteringen av elektronsika handlignar. Till exempel, 
innehållet av elektroniska handlingar, rensning av hela eller delar av elektroniska handlingar, organi-
sering eller annan förvaltning av elektroniska handlingar. Dessa handlingar kan sedan bli allmänna 
vilket aktualiserar å andra sidan frågor om formerna för avgränsning och organisering av dessa 
handlingar vid arkivbildningen, deras arkivvård över tid genom strategier för bevarande, och 
eventuellt deras överlämnande till en arkivmyndighet. Till exempel, av betydelse är frågor som om 
och när elektroniska handlingarna blir allmänna, arkivredovisning, gallring av hela eller delar av 
allmänna handlingar [ursprungligt skick], skydd för handlingarna, inspektion och kontroller, doku-
mentation, tillförande av metadata, och konvertering. 
 
Det avsedda ändamålet är alltså de elektroniska handlingarnas funktionella skick. Det vill säga, för 
det syfte de framställdes och ska kunna användas och hanteras. Det funktionella skicket av elektro-
niska handlingar kan därför behöva uppfylla ett eller flera funktionella behov av och krav vilka möj-
liggör en särskild användning och hantering av innehållet. Medan innehållet av en elektronisk hand-
ling inte kan regleras med det Bemyndigande (a. 4) som denna konsekvensutredning utgår från är 
det emellertid handlingarnas form och funktion som möjliggör att de kan användas och hanteras för 
ett eller annat syfte.293 Den elektroniska handlingens form och funktion kan representeras med digi-
taltekniska materiel och metoder, vilka lagras som ett eller flera format. Framställningen och åter-
givningen av den elektroniska handlingens form och funktion kräver ett eller flera program. Denna 
kombination av format och program utgör ett tekniskt skick som resulterar i en form och funktion.294 
Av Figur 21 framgår hur olika tekniska skick kan förverkliga olika former och funktioner vilka möjliggör 
generella eller speciella användningar och hanteringar av elektroniska handlingar. Vad som krävs 
av materiel och metoder är just vad som krävs för att implementera ett tekniskt skick som kan 

                                                
292  Jämför Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 
293  Se författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § Författningens omfång, och till definitionen Elektroniska hand-

lingens beständighet. 
294  Se författningskommentarerna till definitionen Tekniskt skick. 
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framställa och återge formen och funktionen för elektroniska handlingar så att den kan användas 
och hanteras för avsedda syften. 
 

 

Figur 21 Ett exempel på ett innehåll som kan representeras i fyra olika former och funktioner. Att en uppsättning av format 

och program kan återge en form och funktion annorlunda från än en annan uppsättning av format är ett rimligt antagande 
(jfr Figur 22). Det är emellertid möjligt att olika uppsättningar ändå kan ge liknande eller till och med ekvivalenta former och 
funktioner. 

Under antagande att den elektroniska handlingen är ett dokument med text och bilder. Det första och andra tekniska skicket 
(position 0 och 1) kan representera innehållet som en ”webbsida” eller ”PDF-dokument”. Det ska här tilläggas att det i PDF 
inte finns någon teckenkodning benämnt ”PDF encoding”, uttrycket används här för att förenkla hänvisning till de tecken-
kodningar som kan förekomma och därutöver i PDF. 

Det tredje tekniska skicket (position 2) är ett exempel på ett dokument som har ”skannats in”, medan det sista tekniska 
skicket (position 3) är ett exempel på hur innehållet har omvandlats till en audiell representation. Ett sätt att hantera bilderna 
i en sådan icke-visuell representation är att till exempel förklara deras avbildning i anslutning till den i övrigt inspelade 
upplästa texten. 

Beroende på vilket tekniskt skick som ska bevaras kan ett, flera eller färre format aktualiseras för bevarande; vilka format 
är nödvändiga och, eller tillräckliga för att återskapa formen och funktionen? Informationsförändringarna i innehållet till följd 
av vald form och funktion, och om förändringarna är acceptabla eller inte, är en fråga om rensning, eller gallring om hand-
lingen blivit allmän. 

 

Figur 22 En skärmbildsfångst av figur 5 

(eng. Application of the Performance Model 
to emails) i slutrapporten Inspect som illustre-

rar tillämpningen av modellen  “the performa-
nce model” i Figur 23. Bilden har justerats i 
ljus och skärpa. 
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Figur 23 En skärmbildsfångst av figur 2 (eng. Performance model – source and process components) i artikeln An Appro-
ach to the Preservation of Digital Records från nationalarkivet i Australien. Modellen specificeras i Figur 24, och konkreti-
seras i Figur 22. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

 

Figur 24 En skärmbildsfångst av figur 3 (eng. Performance model – digital records) i artikeln An Approach to the Preser-
vation of Digital Records från nationalarkivet i Australien. Se även Figur 22 och Figur 23. Bilden har justerats i ljus och 

skärpa. 

En elektronisk handlings form och funktion kan sedan brytas ner till sådana egenskaper som möjlig-
gör de förmågor som uppfyller funktionella behov av och krav. Dessa egenskaper kan representeras 
av tekniska egenskaper som möjliggör särskilda funktionaliteter. Gränsdragningen avser alltså att 
skilja de egenskaper som hör till former och funktioner från de som hör till det tekniska skicket. 
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Figur 25 En översikt av verksamhetens behov och krav i förhållande till handlingar, fall, funktionella skick, elektroniska 
handlingar, form och funktion, egenskaper, och tekniska skick. Inneslutna element i figuren avser delmängder. 
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Figur 26 Ett specifikt fall kan behöva en handling med ett funktionellt skick som kan användas och hanteras på ett visst 

sätt för att uppfylla verksamhetens behov och krav. Handlingen har därför ett eller flera syften som är nödvändiga eller 
tillräckliga för att uppfylla verksamhetens behov och krav i ett eller flera fall. För att förverkliga sådana syften behöver 
funktionella behov och krav (FK) ställas på handlingen. De funktionella behoven och kraven kan förverkligas med olika 
tekniska krav (TK) på materiel och metoder, vilka utgör handlingens tekniska skick. 

Det tekniska skicket och funktionella skicket blir alltså kopplingsytan för Gränsdragningen mellan 2 
§ och 11 § (a. 4.4.3). En verksamhet specificerar funktionella behov av och krav på elektroniska 
handlingar utifrån hur handlingarna ska användas och hanteras. Det vill säga, det funktionella skick-
et. Den mest lämpliga formen och funktionen kan sedan kopplas till det mest lämpliga tekniska skick 
som verksamheten har möjlighet att framställa och bevara sina elektroniska handlingar i. Med andra 
ord, det tekniska skicket får samma funktion som ett ”papper”, och kan bytas ut mot andra tekniska 
skick i det utsträckning dessa kan representera samma funktionella skick. Ett sådant byte innebär 
en informationsförändring. Frågan om informationsförändringen är väsentlig eller inte bör avse om 
det funktionella skicket är förlorad eller inte. Om handlingen är allmän bör en arkivmyndighet eller 
annan med motsvarande ansvar betrakta en förlust av det funktionella skicket som gallring. 
 
Kategorier för former och funktioner är vid skrivande stund: Bild, Databaser och datauppsättningar, 
Informationsformat, Kommunikation och protokoll, Ljud, Rörlig bild och video, Organisering och sam-
manställning, Tecken och text, Underskrifter, stämplar och förseglingar.295 Dessa former och 

                                                
295  Se författningskommentarerna till 4 kapitlet 1 § Allmänna och särskilda krav för olika fall. 
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funktioner kan kombineras, och behandlas mer utförligt i författningskommentarerna och vägledning-
ar, men se även Exempel på gränsdragningen till det funktionella skicket (a. 2.3.2.1.1). Vad som 
krävs av former och funktioner bestäms av Användningen och hanteringen av materiel och metoder 
(a. 2.3.2.2). 

2.3.2.1.1 Exempel på gränsdragningen till det funktionella skicket 

Två exempel kommer att diskuteras i detta avsnitt. Det första exemplet utgår från projektet Inspect 
som hade målet att bland annat utvärdera metoder för att mäta signifikanta egenskaper hos elektro-
niska handlingar i ett eller fler format,296 och koppla och jämföra egenskaperna mellan olika format. 
Begreppet “signifikanta egenskaper” definierades som (eng.) 
 

The characteristics of digital objects that must be preserved over time in order to ensure the 

continued accessibility, usability, and meaning of the objects, and their capacity to be accepted as 

evidence of what they purport to record[.] 

 
I slutrapporten för projektet återfinns ett antal egenskaper som är av betydelse för att kunna använda 
och hantera vissa former och funktioner av elektroniska handlingar över tid. Här kommer kort näm-
nas tre av de fyra formerna och funktionerna i rapporten: bilder, ljud, och strukturerad text. 
 
För bilder kan nämnas egenskaperna bitdjup, bredd och höjd. Dessa kan från ett perspektiv ses som 
egenskaper som anger ”färgdjup” och ”storlek”, eller från ett annat perspektiv ses som tekniska 
egenskaper som anger antal ”bytes” för ”bitmap” eller ”vektorer”. Egenskaperna tolkas här tillhöra 
formen och funktionen, och kan representeras antingen som bitmap eller vektorer, vilka är tekniska 
egenskaper i ett format som lagrar olika funktionaliteter. Valet av det tekniska skicket är däremot 
avhängigt det övergripande syftet med handlingen. Det vill säga, användningen och hanteringen av 
bilden. Till exempel, som en fotografi, graf, ikon, logotyp. Egenskaper blir således ett sätt att avgrän-
sa de tekniska kraven, medan det funktionella skicket blir ett sätt att göra ett urval av format. 
 
För ljud kan nämnas egenskaperna bitdjup, ljudkanaler, längd, och samplingsfrekvens. Kvaliteten 
av ljudet påverkas av egenskaperna, och inte alla tekniska skick har möjlighet att återge samtliga 
egenskaper. Till exempel, egenskaperna kan representeras antingen som bitström eller instruktioner 
som spelar upp ljudet, där det förra kan vara mer lämpligt för inspelning av mänskligt tal, medan det 
senare för automatisk genererad syntetisk tal. 
 
Från strukturerad text kan nämnas element på textnivå som stilformat och länkar, och element på 
blocknivå som rubriker, paragrafer, och formulär. Om den elektroniska handlingens innehåll är att ta 
del av den strukturerade texten blir formen och funktionen text med egenskaper som läsbarhet, stil, 

                                                
296  Jämför Understanding PREMIS (s. 4-5) “… Significant properties are characteristics of an object that should 

be maintained through preservation actions. For example, if you have a document, is it only the words and 
images that are critical, or are the fonts, background, formatting, and other "look and feel" features equally 
important? The idea of significant properties is one of the most important concepts in digital preservation and 
one of the least understood. Nonetheless, any institution creating or acquiring digital materials for a user 
community should think hard about what features of those materials are important to that community and try 
to record this information as significant properties.”. 

 Jämför ArkivE 1.0 (Dnr 20-2013-1154) om egenskaper [form och funktion] och komponenter [format]. Syftet 
med informationen avgör vilka egenskaper som ska bevaras. Genom att bevara egenskaperna bevaras även 
det ursprungliga syftet. Genom att bevara komponenterna bevaras egenskaperna. 
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typografi. Dessa egenskaper korresponderar mot tekniska egenskaper som teckenkodning och  
teckensnitt som tillsammans med ett program kan återge text i ett tekniskt skick. 
 
Om den elektroniska handlingens innehåll däremot är den resulterade [data-] tolkningen av den 
strukturerade texten kan formen och funktionen bli förutom text, även bild, ljud, video, hyperlänkar. 
Resultatet beror på vad elementen i den strukturerade texten avser uppfylla för funktionaliteter. Det 
betyder att från perspektivet i det föregående stycket är den strukturerade texten egenskaper, medan 
från det senare perspektivet i detta stycke är den strukturerade texten tekniska egenskaper som 
möjliggör funktionaliteter. Att uppmärksamma är att detsamma gäller för föregående två exempel 
när innehållet avser ”källkoden”, men där innehållet vanligtvis får en binär struktur, men jämför till 
exempel SVG för vektorgrafik. 
 
Det andra exemplet är från CSIP (eng. Common Specification for Information Packages), vilket har 
tagits fram inom E-Ark.297 Avsnitt 3.3. (eng. Principles for interoperable Information Packages) i CISP 
formulerar ett antal principer av vilka de flesta avser möjliggöra att informationspaket kan utbytas, 
identifieras, valideras, och användas och återanvändas med många olika program och inom många 
olika system. Principerna i Tabell 36 förstås att motsvara funktionella behov och krav på elektroniska 
handlingar som möjliggör ett funktionellt skick för att använda och hantera handlingarna som ett 
informationspaket enligt CISP. 

Tabell 36 Sammanställning av principerna i a. 3.1-3.4. Versaler och fetstil i ursprunglig text. 

# Principer för informationspaket 

1.1. 

G
e
n
e
re

lla
 

– It MUST be possible to include any data or metadata in [an] Information Package regard-
less of its type or format. 

1.2. – The Information Package MUST NOT restrict the means, methods or tools for exchanging 
it. 

1.3. – The package format MUST NOT define the scope of data and metadata which constitutes 
an Information Package. 

1.4. – The Information Package SHOULD be scalable. 

1.5. – The Information Package MUST be machine-readable 

1.6. – The Information Package SHOULD be human-readable 

1.7. – The Information Package MUST NOT prescribe the use of a specific preservation method 

2.1. 

Id
e
n
ti
fi
e
ri

n
g

 – The Information Package OAIS type (SIP, AIP or DIP) MUST be clearly indicated. 

2.2. – Any Information Package MUST clearly identify the Content Information Type(s) of its data 
and metadata. 

2.3. – Any Information Package MUST have an identifier which is unique and persistent within 
the repository. 

                                                
297  https://earkcsip.dilcis.eu/ (20200515) 
 En kort beskrivning om E-Ark återfinns i Exempel på organisering av materiel och metoder (a. 2.3.2.2.1). 

https://earkcsip.dilcis.eu/


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 149 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

# Principer för informationspaket 

2.4. – Any Information Package SHOULD have an identifier which is globally unique and persis-
tent. 

2.5. – All components of an Information Package MUST have an identifier which is unique and 
persistent within the repository. 

3.1. 

S
tr

u
k
tu

re
n

 

– The Information Package MUST ensure that data and metadata are logically separated 
from one another. 

3.2. – The Information Package SHOULD ensure that data and metadata are physically sepa-
rated from one another. 

3.3. – The structure of the Information Package SHOULD allow for the separation of different 
types of metadata 

3.4. – The structure of the Information Package MUST allow for the creation of data and meta-
data in multiple representations. 

3.5. – The structure of the Information Package MUST explicitly define the possibilities for 
adding additional components into the Information Package. 

3.6. – The Information Package SHOULD follow a common conceptual structure regardless of 
its technical implementation. 

4.1. 

M
e
ta

d
a
ta

 – Metadata in the Information Package MUST conform to a standard. 

4.2. – Metadata in the Information Package MUST allow for unambiguous use. 

4.3. – The Information Package MUST NOT restrict the addition of supplementary metadata. 

 

2.3.2.2 Användningen och hanteringen av materiel och metoder 

I denna konsekvensutredning är materiel och metoder särskilt avgränsat till specifika [digital-] tekni-
ska hjälpmedel, förfarandesätt, procedurer, rutiner och andra tillvägagångssätt för att automatiskt 
eller manuellt dels framställa, dels använda och hantera handlingar. Materiel och metoder har em-
ellertid ett större omfång i sammanhanget arkivering. I detta avsnitt (2.3.2.2) och underavsnitten ges 
därför materiel och metoder den vidare innebörden av: 
 

Teknikoberoende eller teknikberoende hjälpmedel,  förfarandesätt, procedurer, rutiner och andra 

tillvägagångssätt för att automatiskt eller manuellt dels framställa, dels använda och hantera 

handlingar. 

 
Materiel och metoder behöver därför inte nödvändigt vara tekniskspecifika, och vilka förstås sätta 
förutsättningarna för arkivering. Detta faller alltså utanför denna konsekvensutredning, men för att 
belysa gränsdragningen och Tillämpningsområdet (a. 1.1.4) ges 

– dels Exempel på organisering av materiel och metoder (a. 2.3.2.2.1) som val av och samman-
sättningen av materiel och metoder, 
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– dels Exempel på materiel och metoder för att använda och hantera handlingar (a. 2.3.2.2.2) vilka 
definierar funktionella behov och krav på handlingar, och deras administration, förvaltning, och 
organisering. 

Uppdelningen är inte kategorisk och är främst avsedd att underlätta en övergripande sammanställ-
ning av exempel för detta avsnitt. Urvalet av exempel är godtyckligt, och i huvudsak utgått från såd-
ana som omnämnts i källunderlaget eller andra sammanhang under utredningen. Att närmare utreda 
och utreda en begreppsapparat och upprätta ett konceptuellt ramverk av exemplen faller under en 
konsekvensutredning som är inriktad mot arkivering. 

2.3.2.2.1 Exempel på organisering av materiel och metoder 

Med organisering av materiel och met-
oder avses dels att organisera materiel 
och metoder, dels organiseringen av 
materiel och metoder. Det senare kan 
beskrivas som olika idéer på hur mate-
riel och metoder kan kombineras, kon-
figureras, sammansättas för att upp-
fylla ett eller annat ändamål. Till exem-
pel, modeller eller ramverk för analyser 
och utvärderingar, eller arbetsflöden, 
processer, rutiner, eller arkitekturer för 
informationssystem. Det förra kan be-
skrivas som urvalet av och genom-
förandet av det senare. Till exempel, 
strategier och planer för arkitekturer, 
modeller, ramverk, eller för att omsätta 
dem genom krav, rekommendationer 
och vägledningar, eller färdiga produk-
ter och tjänster. Ett annat sätt att ut-
trycka uppdelningen är materiel och 
metoder för att organisera organiserin-
gen av [andra] materiel och metoder 
[för att framställa och använda och 
hantera handlingar] i en verksamhet 
eller för en avgränsad produkt, tjänst, 
eller projekt. 
 
Exempel på organiseringen av materiel och metoder för en hel verksamhet kan hämtas från policyer, 
handlingsplaner, riktlinjer, och rättsliga regler.298 Till exempel: 

– Library of Congress Digital Strategy for the Library of Congress299 

                                                
298  För en sammanställning av formuleringar och uttryck i upphandlingsdokument, se vidare Konkurrensverkets 

Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (a. 3) Standarder och strategier 
för utveckling och upphandling av IT-system, och (a. 4) Standarder och praktik vid utveckling och upphandling 
av IT-system. 

299  https://www.loc.gov/digital-strategy/ (20200512) 

Figur 27 En skärmbildsfångst av en presentation från OPF (Open Preser-

vation Foundation) Mapping Out the OPF Reference Toolset1 som visar 
en del av de program under deras förvaltning och hur de kan organiseras 
tillsammans. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

https://www.loc.gov/digital-strategy/
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– NARA Digital Preservation Strategy300 

– Riksarkivet i Danmark Rigsarkivets strategier for bevaring af digitalt skabte data301 

– Riksarkivet i Finland Styrning av den offentliga förvaltningens dokumenthantering och arkivfunk-
tion302 

– Riksarkivet i Norge Langtidslagring av elektroniske arkiver303 

– Riksarkivet i Island Rafræn skjalavarsla304 

– SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Strategi för utveckling i en digital tid – En strategi för 
grundläggande förutsättningar305 

Exempel på hur materiel och metoder kan organiseras eller vad en organisering av dem bör över-
väga för hela eller delar av en verksamhet framkommer av handböcker, mallar, rekommendationer, 
specifikationer, vägledningar, och rapporter. Till exempel: 

– 10 grundläggande principer för att karaktärisera ett digitalt förråd306 

– Avtalsmallar, checklistor och rekommendationer och Vägledande principer för arbetet med digi-
talt kulturarv från Digisam307 

– Digital Preservation Business Case Toolkit,308 och Digital Preservation Handbook från DPC (eng. 
Digital Preservation Coalition)309 

– Digital Preservation Policy Template och Digital Stewardship Questionnaire från NedCC (eng. 
Northeast Document Conservation Center)310 

– DCH-RP 

                                                
300  https://www.archives.gov/preservation/electronic-records/digital-preservation-strategy (20200512) 
301  https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/om-aflevering-til-arkivet/bevaring-digitalt-skabte-data/ (20200512) 
302  https://arkisto.fi/sv/formyndigheter/styrning-av-den-offentliga-forvaltningens-dokumenthantering-och-arkivfunktion (20200512) 
303  https://www.arkivverket.no/for-arkivsektoren/langtidslagring (20200512) 
304  https://skjalasafn.is/rafraen_skjalavarsla (20200512) 
305  https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html (20200512) 
306  CRL, Ten Principles. 
 https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/core-re (20200519) 
307  http://www.digisam.se/leveranser/ (20200511) 
308  (eng.) ”This Toolkit provides an in depth guide to writing a business case that is focused on digital preservation 

activities. …”. 
 https://wiki.dpconline.org/index.php?title=About_the_Digital_Preservation_Business_Case_Toolkit (20200511) 
309  (eng.) “… The Handbook provides an internationally authoritative and practical guide to the subject of mana-

ging digital resources over time and the issues in sustaining access to them…”. 
 Ursprungligen framtagen i projektet Spruce (eng. Sustainable PReservation Using Community Engagement) 

finansierat av Jisc. 
 http://wiki.opf-labs.org/display/SPR/Old+SPRUCE+home+page 
 https://www.dpconline.org/handbook (20200511) 
310  (eng.) ”Two digital preservation tools: … The Questionnaire is intended to help an institution examine the 

current status of its digital collections care. The Policy Template is intended to lead the user through the steps 
in writing a skeleton preservation policy.”. 

 https://www.nedcc.org/free-resources/digital-preservation (20200511) 

https://www.archives.gov/preservation/electronic-records/digital-preservation-strategy
https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/om-aflevering-til-arkivet/bevaring-digitalt-skabte-data/
https://arkisto.fi/sv/formyndigheter/styrning-av-den-offentliga-forvaltningens-dokumenthantering-och-arkivfunktion
https://www.arkivverket.no/for-arkivsektoren/langtidslagring
https://skjalasafn.is/rafraen_skjalavarsla
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/core-re
http://www.digisam.se/leveranser/
https://wiki.dpconline.org/index.php?title=About_the_Digital_Preservation_Business_Case_Toolkit
http://wiki.opf-labs.org/display/SPR/Old+SPRUCE+home+page
https://www.dpconline.org/handbook
https://www.nedcc.org/free-resources/digital-preservation
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– Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering från Ska (Samrådsgruppen för kom-
munala arkivfrågor)311 

– ISO 11799:2015 Information and documentation — Document storage requirements for archive 
and library materials 

– ISO 14641:2018 Electronic document management — Design and operation of an information 
system for the preservation of electronic documents — Specifications 

– ISO/TR 17797:2014 Electronic archiving — Selection of digital storage media for long term pre-
servation 

– ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information 

– ISO/TR 19814:2017 Collections management for archives and libraries 

– Minerva (eng. Ministerial network for valorising activities in digitisation)312 

– Vägledning om arkivhantering från Riksarkivet313 

– U.S. National Archives Digital Preservation Framework från NARA314 

Det finns sedan exempel på organiseringen av materiel och metoder som har kommit till uttryck i 
produkter, tjänster, eller projekt. Ett exempel är Archivematica, vilket är en systemimplementering 
av program i öppen källkod som möjliggör användningen och hanteringen av elektroniska handlingar 
i enlighet med referensmodellen OAIS, och standarder och rekommenderade förfaranden för digitalt 
bevarande.315 Ett annat exempel är programmet Fits (eng. File Information Tool Set) som identifierar, 
validerar och extraherar teknisk metadata för diverse filformat. Fits är emellertid endast ett gränssnitt 
som organiserar och integrerar med en mängd andra underliggande program genom att anropa dem 
och normalisera deras utdata till ett gemensamt format som möjliggör att alla resultaten kan 
jämföras, vilket sedan sammanställs till en rapport för slutanvändaren.316 Det ska uppmärksammas 
att många program i princip kan uppdelas i sådana som organiserar andra program och bearbetar 
deras utdata, och sådana som utför en bearbetning av andra data.317 
 
Ytterligare exempel är resultatet från arbetet kring det internationella forskningsprojektet E-Ark (eng. 
European Archival Records and Knowledge Preservation) som bedrevs under åren 2014-2017 och 
var delfinansierat av EU.318 Avsikten med projektet var att harmonisera materiel och metoder för 
digital arkivering inom Europa utifrån referensmodellen OAIS. Projektet levererade bland annat rikt-
linjer för paneuropeisk elektronisk arkivering inom en unionsinfrastruktur, arkivprodukter och tekni-
ska produkter (verktyg, tjänster, ramverk), operativa produkter (inleverans- och åtkomstsverktyg, 

                                                
311  SKA (2013-04-09) Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering. 
 http://www.samradsgruppen.se/index.php/media-format-bestaendighet-och-foervaring/elektroniska-handlingar-och-elektronisk-

dokumenthantering (20200512) 
312  https://www.minervaeurope.org/ (20200511) 
313  https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering (20200511) 
314  Se även Nationella arkiv: USA (a. 2.2.7.2.4). 
315  https://wiki.archivematica.org/Overview (20200512) 
316  ADL Tool, Apache Tika, Droid, Exiftool, FFIdent, File Utility, Jhove, MediaInfo, National Library of New Zealand 

Metadata Extractor, OIS Audio Information, OIS File Information, OIS XML Information. 
 https://projects.iq.harvard.edu/fits/home (20200526) 
317  Jämför författningskommentarerna till definitionen Tekniska processer. 
318  http://www.eark-project.com/ (20200512) 

http://www.samradsgruppen.se/index.php/media-format-bestaendighet-och-foervaring/elektroniska-handlingar-och-elektronisk-dokumenthantering
http://www.samradsgruppen.se/index.php/media-format-bestaendighet-och-foervaring/elektroniska-handlingar-och-elektronisk-dokumenthantering
https://www.minervaeurope.org/
https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering
https://wiki.archivematica.org/Overview
https://projects.iq.harvard.edu/fits/home
http://www.eark-project.com/
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tjänster), och specifikationer för metadata.319 Förvaltningen och vidareutvecklingen av resultatet i E-
Ark togs över av gruppen Dilcis (eng. Digital Information LifeCycle Interoperability Standards).320 
Delar av resultatet från E-Ark vidareutvecklades i uppföljningsprojektet Eark 4-All till ett antal speci-
fikationer,321 vilka blev underlaget för byggnadsblocket eArchiving322 i Cef (eng. Connecting Europe 
Facility),323 vid sidan av ett antal andra byggnadsblock, däribland eDelivery, eID och eSignature.324 
Resultatet från Eark 4-All och vidareutvecklingen och främjandet av eArchiving sker i uppföljnings-
projektet E-ark3.325 
 
Den europeiska unionens publikationsbyrå, förkortat på engelska som OP (eng. The European 
Union's Publications Office) har infört eArkivering genom den tredje versionen av Eudor (eng. Euro-
pean Union DOcument Repository), vilket bygger på Roda (eng. Repository of Authentic Digital Rec-
ords) från leverantören Keep Solution som även var delaktig i E-Ark, och därmed införlivar resultatet 
från E-Ark. Publikationsbyrån eftersträvar att härnäst granska och certifiera Eudor.326 
 
Det finns flera materiel och metoder för att utvärdera och certifiera tillförlitligheten av organiseringen 
av materiel och metoder för arkivering, vilka även kan vara en lämplig utgångspunkt för att organi-
sera materiel och metoder. En metod är Trac (eng. Trustworthy Repositories Audit & Certification: 
Criteria and Checklist)  framtagen av CRL (eng. Center for Research Libraries) utifrån referens-
modellen OAIS.327 Materiel för att utvärdera enligt Trac har tagits fram av IBM vid namn LTDPA (eng. 
Long-Term Digital Preservation Assessment). En revidering av Trac publicerades av CCSDS (eng. 
Consultative Committee for Space Data Systems) som rekommenderad bruk CCSDS 652.0-M-1, 
och standardiserades av Iso som (ISO 16363:2012) Space data and information transfer systems 
— Audit and certification of trustworthy digital repositories.328 En organisation som är ackrediterad 
att granska och certifiera digitala förråd enligt ISO 16363 är PTAB (eng. Primary Trustworthy Digital 
Repository Authorisation Body Ltd).329 Ackrediterade organisationer bör följa rekommenderad bruk 
CCSDS 652.1-M-2, standardiserad av Iso som (ISO 16919:2014) Space data and information 
transfer systems — Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trust-
worthy digital repositories. 
 

                                                
319  Delar av resultat återfinns på webbplatsen, medan andra delar omhändertogs av DLM Forum. 
 http://e-ark4all.eu/resources/e-ark-project-resources/ 
 http://kc.dlmforum.eu/gm3 
 http://kc.dlmforum.eu/home (20200512) 
320  http://dlmforum.eu/index.php/resources/105-dilcis (20200512) 
321  https://openpreservation.org/news/e-ark4all-project-and-the-dilcis-board-releases-the-earchiving-building-block-specifications/ 

(20200512) 
322  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving (20200512) 
323  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home (20200512) 
324  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Building+Blocks (20200512) 
325  https://e-ark4all.eu/  

 https://e-ark4all.eu/about/ (20200512) 
326  CEF Digital (2019-11-04) The EU Publications Office based its long-term preservation service on international 

archiving standards. 
 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/11/04/The+EU+Publications+Office+based+its+long-term+preser

vation+service+on+international+archiving+standards (20200517) 
327  https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/trac (20200517) 
328  CRL, Digital Preservation Metrics. 
 https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics (20200517) 
329  http://www.iso16363.org/ (20200517) 

http://e-ark4all.eu/resources/e-ark-project-resources/
http://kc.dlmforum.eu/gm3
http://kc.dlmforum.eu/home
http://dlmforum.eu/index.php/resources/105-dilcis
https://openpreservation.org/news/e-ark4all-project-and-the-dilcis-board-releases-the-earchiving-building-block-specifications/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Building+Blocks
https://e-ark4all.eu/
https://e-ark4all.eu/about/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/11/04/The+EU+Publications+Office+based+its+long-term+preservation+service+on+international+archiving+standards
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/11/04/The+EU+Publications+Office+based+its+long-term+preservation+service+on+international+archiving+standards
https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/trac
https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics
http://www.iso16363.org/
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En annan metod för att utvärdera och certifiera tillförlitligheten av organiseringen av materiel och 
metoder för arkivering är baserad på den tyska standarden DIN 31644:2012-04 (eng. Information 
and documentation – Criteria for trustworthy digital archives).330 Det tyska kompetensnätverket nes-
tor erbjuder dels en metod för verksamheter att själv-utvärdera sitt digitala arkiv, dels ett certifikat, 
”nestor-försegling” (eng. nestor Seal), för de verksamheter som kvalificeras enligt metoden.331 
 
Ytterligare en metod för att utvärdera karaktäristiken av tillförlitliga förråd är CTS TDRR (eng. Core-
TrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements), tidigare CTDRR (eng. Core Trustworthy 
Data Repository Requirements). Denna metod bygger vidare på kriterierna i DSA (eng. Data Seal of 
Approval) och WDS (eng. World Data System) från ISC (eng. International Science Council),332 och 
togs fram inom den gemensamma arbetsgruppen DSA-WDS PWGRAC (eng. Partnership Working 
Group on Repository Audit and Certification) under RDA (eng. Research Data Alliance).333 Styrelsen 
för CTS kan sedan certifiera verksamheter utifrån CTS TDRR och utfärda ett certifikat: CTSDR (eng. 
CoreTrustSeal Data Repository). Detta certifikat ersätter de tidigare certifikaten DSA och WDS RM 
(eng. Regular Members).334 
 
Det har sedan 2010 funnits en ambition att ta fram ett globalt integrerat ramverk för certifiering av 
digitala förråd utifrån ISO 16919:2014, DIN 31644:2012-04, och tidigare DSA,335 vilket fortfarande 
kommer till uttryck hos CTS och nestor. Enligt beskrivningen från 2010 skulle ramverket bygga på 
tre ackumulerande nivåer. Den grundläggande nivån eller kärnnivån är en CTS TDRR certifiering 
som kan utökas till nästa nivå. Den utökade certifieringen är en extern granskning av en publik till-
gänglig själv-utvärdering av ISO 16363 eller DIN 31644, vilket kan formaliseras genom en fullständig 
extern granskning och certifiering utifrån respektive standard. 
 
Det finns sedan flera projekt som har tagit fram materiel och metoder för utvärderingen av digitalt 
bevarande och digitala förråd. EU har finansierat två sådana projekt. Det ena projektet DigitalPreser-
vationEurope bedrevs under åren 2006-2009 och tog fram bland annat Platter (eng. A Planning Tool 
for Trusted Electronic Repositories) och Drambora (eng. Digital Repository Audit Method Based on 
Risk Assessment).336 Platter är en metod för att planera ett tillförlitlig digitalt förråd, medan Drambora 
är en metod för administratörer av digitala förråd att utföra interna granskningar som utvärderar för-
mågor, svagheter och styrkor.337 Det andra projektet Shaman (eng. Sustaining Heritage Access thro-
ugh Multivalent Archiving) bedrevs under åren 2007-2011 och tog fram bland annat ett ramverk för 
att utvärdera infrastrukturer för digitalt bevarande (eng. Assessing digital preservation infrastructu-
res: Implementing a framework for library, engineering and eScience organisations).338 
 

                                                
330  https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/standards/wdc-beuth:din21:147058907 (20200518) 
331  https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/EN/Services/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html (20200518) 
332  https://council.science/ (20200518) 
333  https://www.rd-alliance.org/ (20200518) 
334  https://www.coretrustseal.org/about/ (20200518) 
335  TrustedDigitalRepository.eu (2010-06-08) MoU (eng. Memorandum of Understanding). 
 http://www.trusteddigitalrepository.eu/Trusted Digital Repository.html (20200518) 
336  http://www.repositoryaudit.eu/ (20200518) 
337  https://cordis.europa.eu/project/id/034762 (20200518) 
338  https://cordis.europa.eu/project/id/216736/results (20200518) 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/standards/wdc-beuth:din21:147058907
https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/EN/Services/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html
https://council.science/
https://www.rd-alliance.org/
https://www.coretrustseal.org/about/
http://www.trusteddigitalrepository.eu/Trusted%20Digital%20Repository.html
http://www.repositoryaudit.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/034762
https://cordis.europa.eu/project/id/216736/results
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Projektet Daat (eng. Digital Asset Assessment Tool) som finansierades av Jisc339 bedrevs under 
åren 2004-2005 och avsåg att utveckla materiel för att utvärdera digitalt bevarande. Projektet inne-
fattade en analys av befintliga program som AIHT (eng. Archive Ingest and Handling Test), Droid, 
och JHove.340 Jisc finansierade även projektet Daf (eng.  Data Asset Framework) som bedrevs under 
år 2010 och tog fram en metod för organisationer att hitta, identifiera, beskriva, och utvärdera hur de 
hanterar sina data tillgångar.341 
 
Slutligen kan nämnas en handbok från MNHS (eng. Minnesota Historical Society) som beskriver en 
metod för tillförlitliga informationssystem (eng. Trustworthy Information Systems Handbook). Hand-
boken har inte setts över sedan 2002, men principerna bör fortfarande gälla fram tills åtminstone år 
2014, eftersom MNHS därefter hänvisar vidare till Trac och Drambora.342 
 
Många, om inte alla, av berörda materiel och metoder för organiseringen av materiel och metoder i 
detta avsnitt utgår från OAIS, vilket avgränsar ett ”OAIS-arkiv” från övriga verksamheten. Materiel 
och metoder för organiseringen av verksamhetens användning och hantering av elektroniska hand-
lingar blir därför en annan avgränsad komponent. Det uppstår därför ett behov av att koppla sådana 
komponenter och överföra elektroniska handlingar däremellan. En sådan metod beskrivs i CCSDS 
651.0-M-1, standardiserad av Iso (ISO 20652:2006), Paimas (eng. Producer Archive Interface 
Methodology Abstract Standard) som kopplar verksamhetssystemet till införandeprocessen (SIP) i 
OAIS mellan en producent och arkivet, medan Depip (eng. Data exchange protocol for interoper-
ability and preservation) är ett protokoll för kommunikation, standardiserad av Iso (ISO 20614:2017). 
En metod för planeringen och överföringen av elektroniska handlingar finns även i den tyska 
standarden DIN 31645 (eng. Information and documentation – Guide to the transfer of information 
objects into digital long-term archives).343 Det finns sedan mer generiska arbetssätt för konvertering 
och migrering av digital verksamhetsinformation (eng. Digital records conversion and migration 
process) standardiserad av Iso (ISO 13008:2012), och även specifika som till exempel ISO/IEC TR 
29166 Information technology — Document description and processing languages — Guidelines for 
translation between ISO/IEC 26300 and ISO/IEC 29500 document formats.344 
 
Organiseringen av materiel och metoder för att använda och hantera elektroniska handlingar i en 
verksamhet kan sedan på samma sätt som för arkivering organiseras på olika sätt beroende på 
verksamhetens behov och krav. I MoReq2010 anges ett antal minimala funktionella behov och krav 
på användningen och hanteringen av elektroniska handlingar.345 I Tabell 37, Tabell 38, Tabell 39, 
Tabell 40 och Tabell 39 sammanställs ett antal exempel från Iso,346 vilka gränsar och kan övergå till 
Exempel på materiel och metoder för att använda och hantera handlingar (a. 2.3.2.2.2), eftersom de 

                                                
339  Fram till år 2010 var Jisc en förkortning för (eng.) Joint Information Systems Committee. 
340 https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/preservation/asset

management/daat.aspx (20200518) 
341  https://www.data-audit.eu/index.html (20200518) 
 Det anges inte när texten senast skrevs, men av Dublin Core -metadata framgår att innehållet senast ändrades 

14 februari 2003, och var framställt 22 december 1999. 
342  https://www.mnhs.org/preserve/records/tis/tableofcontents.php (20200518) 
343  https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/standards/wdc-beuth:din21:145158117 (20200518) 
344  Det vill säga, att konvertera mellan ODD (”LibreOffice”) och OOXML (”Word”). 
345  MoReq2010, Modular Requirements for Records Systems, Version 1.1. 
 https://moreq.info/ 
 http://dlmforum.eu/index.php/resources/21-the-moreq-work-programme (20200512) 
346  I huvudsak från arbetsgruppen ISO/TC 46/SC 11 (eng. Archives/records management). 
 https://www.iso.org/committee/48856/x/catalogue/p/0/u/0/w/0/d/0 (20200518) 

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/preservation/assetmanagement/daat.aspx
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/preservation/assetmanagement/daat.aspx
https://www.data-audit.eu/index.html
https://www.mnhs.org/preserve/records/tis/tableofcontents.php
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/standards/wdc-beuth:din21:145158117
https://moreq.info/
http://dlmforum.eu/index.php/resources/21-the-moreq-work-programme
https://www.iso.org/committee/48856/x/catalogue/p/0/u/0/w/0/d/0
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kan aktualisera funktionella behov och krav på de elektroniska handlingarnas form och funktion eller 
även deras implementering till ett tekniskt skick. 

Tabell 37 ISO TR (eng. Technical Report) inom olika områden. 

ISO TR Område, huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

19263-1:2017 Photography — Archiving systems 
 

Part 1: Best practices for digital image capture of 
cultural heritage material 

10255:2009 Document management applicati-
ons 

Optical disk storage technology, management and 
standards 

Tabell 38 Standarder, TR (eng. Technical Report), och TS (eng. Technical Specification) inom området [elektronisk] doku-
menthantering från Iso. 

ISO Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

12029:2010 Machine-readable paper forms Optimal design for user friendliness and 
electronic document management syste-
ms (EDMS) 

12651-2:2014 Vocabulary Part 2: Workflow management 

15801:2017 (TR) Electronically stored information Recommendations for trustworthiness 
and reliability 

19475-1:2018 (TS) Minimum requirements for the storage of 
documents 

Part 1: Capture 

19475-2:2018 (TS) Part 2: Storage 

19475-3:2018 (TS) Part 3: Disposal 

22957:2018 (TR) Analysis, selection and implementation 
of enterprise content management (EC
M) systems 

 

Tabell 39 Standarder och TR (eng. Technical Report) inom området information och dokumentation från Iso. 

ISO Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

2146:2010 Registry services for libraries and related 
organizations 

 

13028:2010 (TR) Implementation guidelines for digitization 
of records 

 

14873:2013 (TR) Statistics and quality issues for web arc-
hiving 

 

15489-1:2016 Records management  Concepts and principles 

30300:2020 Core concepts and vocabulary 

16175-1:2010 Principles and functional requirements 
for records in electronic office environ-
ments 

Overview and statement of principles 

16175-2:2011 Guidelines and functional requirements 
for digital records management systems 

16175-3:2010 Guidelines and functional requirements 
for records in business systems 

17068:2017 Trusted third party repository for digital 
records 

 

18128:2014 (TR) Risk assessment for records processes 
and systems 

 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 157 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

ISO Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

21047:2009 International Standard Text Code (ISTC)  

21110:2019 Emergency preparedness and response  

21946:2018 (TR) Appraisal for managing records  

21965:2019 (TR) Records management in enterprise arch-
itecture 

 

23081-3:2011 Managing metadata for records Self-assessment method 

26122:2008 (TR) Work process analysis for records  

30301:2019 Management systems for records Requirements 

30302:2015 Guidelines for implementation 

Tabell 40 Standarder, TR (eng. Technical Report), och TS (eng. Technical Specification) inom området informationstek-
nologi från Iso och IEC. 

ISO/IEC Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

10027:1990 Information Resource Dictionary System 
(IRDS) framework 

 

10032:2003 (TR) Reference Model of Data Management  

30121:2015 Governance of digital forensic risk frame-
work 

 

13238-3:1998 Data Management IRDS export/import facility 

13800:1996 Procedure for the registration of identi-
fiers and attributes for volume and file 
structure 

 

14662:2010 Open-edi reference model347  

15846:1998 (TR) Software life cycle processes Configuration Management 

19763-1:2015 Metamodel framework for interoperability 
(MFI)348 

Framework 

19763-3:2010 Metamodel for ontology registration 

19763-5:2015 Metamodel for process model registrati-
on 

19763-6:2015 Registry Summary 

19763-7:2015 Metamodel for service model registration 

19763-8:2015 Metamodel for role and goal model regi-
stration 

19763-9:2015 (TR) On demand model selection 

19763-10:2014 Core model and basic mapping 

19763-12:2015 Metamodel for information model regis-
tration 

19763-13:2016 
(TS) 

Metamodel for form design registration 

                                                
347  Organiseringen av materiel och metoder för näringsverksamhet är standardiserad i serien ISO/IEC 15944 

Information technology — Business operational view. 
348  En implementering av det tekniska skicket för standarden finns standardiserad i serien ISO/IEC 20944 Infor-

mation technology — Metadata Registries Interoperability and Bindings (MDR-IB). 
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ISO/IEC Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

19770-1:2017 IT asset management IT asset management systems 
— Requirements 

19770-2:2015 Software identification tag 

19770-3:2016 Entitlement schema 

19770-4:2017 Resource utilization measurement 

19770-5:2015 Overview and vocabulary 

19770-8:2020 Guidelines for mapping of industry prac-
tices to/from the ISO/IEC 19770 family of 
standards 

19773:2011 Metadata Registries (MDR) modules  

20943-1:2003 (TR) Procedures for achieving metadata regi-
stry content consistency 

Data elements 

20943-3:2004 (TR) Value domains 

20943-5:2013 (TR) Metadata mapping procedure 

20943-6:2013 (TR) Framework for generating ontologies 

27037:2012 Security techniques Guidelines for identification, collection, 
acquisition and preservation of digital evi-
dence 

38500:2015 Governance of IT for the organization  

38501:2015 (TS) Governance of IT Implementation guide 

38502:2017 (TR) Framework and model 

38505-1:2017 Governance of data 
— Part 1: Application of ISO/IEC 38500 
to the governance of data 

38505-2:2018 (TR) Governance of data 
— Part 2: Implications of ISO/IEC 38505-
1 for data management 

38506:2020 Application of ISO/IEC 38500 to the gov-
ernance of IT enabled investments 

2.3.2.2.2 Exempel på materiel och metoder för att använda och hantera handlingar 

Den vidare innebörden av materiel och metoder för att använda och hantera handlingar öppnar upp 
för sådana som dels utformar handlingar, dels understödjer administrationen och förvaltningen av 
handlingar. Det senare, den andra kategorin, behandlas längre ner, efter Tabell 42. Det förra, den 
första kategorin, avser sådana materiel och metoder som specificerar nödvändiga och, eller tillräck-
liga funktionella behov och krav på handlingar för att de ska kunna användas och hanteras för ett 
eller annat syfte. En skillnad kan göras mellan funktionella behov och krav på 

– den elektroniska handlingens innehåll, 

– den elektroniska handlingens funktionella skick, det vill säga, på egenskaper som möjliggör sär-
skilda användningar och hanteringar, och 

– den elektroniska handlingens tekniska skick, det vill säga, tekniska egenskaper som möjliggör 
särskilda funktionaliteter. 

Den första strecksatsen avser funktionella behov och krav som ska finnas i ett innehåll. Till exempel, 
frågor som måste besvaras, grafisk profil, kriterier för bedömningar, skrivregler. Några exempel är  
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– det Styrande (a. 1.3.2.1) källunderlaget för denna konsekvensutredning, 

– ISO/IEC 26514:2008 Systems and software engineering — Requirements for designers and de-
velopers of user documentation. 

Den andra strecksatsen bestämmer lämpligheten för verksamhetens behov och krav, och omfattar 
specifikationer som Cisp, Dublin Core [vokabulär], FGS, Premis [dataordbok], medan den tredje och 
sista strecksatsen bestämmer lämpligheten för det funktionella skicket, och omfattar informations-
format som Mets, Dublin Core [XML-schema], Premis [XML-schema]. Dessa led avgränsar urvalet 
av tekniska skick. Det vill säga, värderingen av användbarhet av ett eller flera tekniska skick för ett 
fall. Frågan är vilka tekniska skick som kan förverkliga de funktionella behoven och kraven på elek-
troniska handlingar som ska användas och hanteras för avsedda syften. Det vill säga, i funktionellt 
skick. 
 
E-Ark CSIP (eng. Common Specification for Information Packages) är en specifikation som ställer 
generiska funktionella behov och krav på elektroniska handlingar för att dessa ska kunna användas 
och hanteras som ett E-Ark informationspaket.349 Dessa generiska funktionella behov och krav spe-
cificeras ytterligare för att de elektroniska handlingarna ska kunna användas och hanteras som en 
SIP, AIP eller DIP i specifikationerna E-Ark SIP (eng. Submission Information Package), E-Ark AIP 
(eng. Archival Information Package), respektive E-Ark DIP (eng. Dissemination Information Pack-
age). Den elektroniska handlingen kan sedan ha en form och funktion med specifika egenskaper för 
att kunna användas och hanteras som ett informationspaket. Till exempel, bilder, databaser, kartor, 
video. De särskilda funktionella behoven och kraven som elektroniska handlingar har på form och 
funktion kan specificeras i en CITS (eng. Content Information Type Specification). Till exempel, E-
Ark ERMS (eng. Electronic Record Managements System), och Siard (eng. Software Independent 
Archiving of Relational Databases). 
 
Specifikationerna i E-Ark CISP tillämpar Mets för att uttrycka informationspaketen i en ”Mets profil”. 
Mets (eng. Metadata Encoding & Transmission Standard)350 är ett informationsformat implementerat 
i XML-schema för att ange nödvändiga metadata för både hanteringen av digitala objekt i förråd och 
utbytet av objekten mellan förråd. I sammanhanget av Mets associeras förråd med "bibliotek-liknan-
de" samlingar, men kan även innefatta andra samlingar. Till exempel, datauppsättningar, vetenskap-
liga material, resurser i arkiv och museum.351 
 
Den svenska motsvarigheten till E-Ark CSIP, SIP, AIP, DIP och CITS är Riksarkivet FGS paketstruk-
tur,352 och för närvarande fastställda specifika informationstyper är FGS arkivredovisning,353 FGS 

                                                
349  Se även Exempel på gränsdragningen till det funktionella skicket (a. 2.3.2.1.1). 
350  http://www.loc.gov/standards/mets/ (20200515) 
351  Digital Library Federation (s. 15) Mets: Primer and reference manual. 
352  Riksarkivet (oktober 2017) Introduktion FGS Paketstruktur, RAFGS2D1A20171025. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Paketstruktur_RA

FGS2D1A20171025.pdf (20200516) 
353  Riksarkivet (oktober 2017) Introduktion FGS Arkivredovisning, RAFGS2D2A20171025. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Arkivredovisning

_RAFGS2D2A20171025.pdf (20200516) 

http://www.loc.gov/standards/mets/
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Paketstruktur_RAFGS2D1A20171025.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Paketstruktur_RAFGS2D1A20171025.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Arkivredovisning_RAFGS2D2A20171025.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Arkivredovisning_RAFGS2D2A20171025.pdf
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personal,354 och FGS ärendehantering.355 Samtliga FGS är implementerade i XML-scheman, men 
utifrån olika specifikationer. FGS paketstruktur utgår från Mets. FGS arkivredovisning utgår från 
bland annat EAD (eng. Encoded Archival Description),356 och EAC-CPF (eng. Encoded Archival 
Context for Corporate Bodies, Persons, and Families).357 De funktionella behoven och kraven be-
skrivs för den förra i ”ISAD(G)” (eng. General International Standard Archival Description),358 och för 
den senare i ”ISAAR (CPF)” (eng. International Standard Archival Authority Record for Corporate 
Bodies, Persons and Families).359 FGS personal utgår även från EAC-CPF men i några delar även 
från ett egenutvecklat XML-schema, medan FGS ärendehantering utgår helt från XML-schemat eArd 
ERMS som togs fram inom ramen för Riksarkivets projekt eArd.360 
 
FGS Arkivpaket (SIP) kan inkludera sådan information som 
anges i Premis (Preservation Metadata: Implementation Stra-
tegies). Premis anger funktionella behov av och krav på in-
formation för användningen och hanteringen av elektroniska 
handlingar i ”digitala bevarande processer”. Till exempel, hur 
elektroniska handlingar har använts och hanterats (proviens), 
hur de ska användas och hanteras med tiden (bevarande-
strategier).361 Premis definierar semantiska enheter (eng. 
semantic units) i en ”dataordbok” (eng. data dictionary), och 
är inte egentligen en beskrivning av information. Det vill säga, 
metadata.362 
 
Dataordboken i Premis har sedan implementerats i Premis XML-schema, och kan implementeras i 
Mets men det kan tydligen vara problematiskt. Det finns istället riktlinjer för hur dessa två kan kom-
bineras tillsammans. 
 
DCMI (eng. Dublin Core Metadata Initiative) är en organisation som arbetar med, stödjer och främjar 
utvecklingen av och utbildningen om metadata.363 Organisationen förvaltar tre grupper av informa-
tionsformat: Bibo (eng. Bibliographic Ontology), Dublin Core, och LRMI (eng. Learning Resource 
Metadata Initiatitive). Samtliga av dessa specificeras i RDF (eng. Resource Description Framework), 
vilket möjliggör ”länkad data”.364 Både Bibo och Dublin Core har implementerats som XML-scheman, 

                                                
354  Riksarkivet (februari 2019) Introduktion FGS Personal, RAFGS2D3A20190225. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Personal_RAFG

S2D3A20190225.pdf (20200516) 
355  Riksarkivet (december 2018) FGS Ärendehantering, RAFGS3V1.0. 
356  https://www.loc.gov/ead/ (20200516) 
357  https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ (20200516) 
358  https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition (20200516) 
359  https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-corporate-bodies-persons-and-families-2nd (20200516) 
360  https://riksarkivet.se/publicerade-rapporter-fran-eard (20200516) 
361  Understanding PREMIS (s. 3) “The PREMIS Data Dictionary defines what a preservation repository needs to 

know. It is important to note that the focus is on the repository system and its management, not on the authors 
of digital content, … The primary uses of PREMIS are for repository design, repository evaluation, and 
exchange of archived information packages.”. 

362  Jämför Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet (a. 2.3.7.5). 
363  https://dublincore.org/about/ (20200517) 
364  RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax 

Figur 28 En skärmbildsfångst av Figur 1 ”PREMIS 

as a subset of all Preservation Metadata” i Library 
of Congress, Understanding PREMIS  (s. 3). Bilden 
har justerats i ljus och skärpa. 

 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Personal_RAFGS2D3A20190225.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Introduktion_till_Forvaltningsgemensamma_specifikationer_FGS_Personal_RAFGS2D3A20190225.pdf
https://www.loc.gov/ead/
https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition
https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-corporate-bodies-persons-and-families-2nd
https://riksarkivet.se/publicerade-rapporter-fran-eard
https://dublincore.org/about/
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och Dublin Core finns även implementerat som Turtle och RDFa,365 medan det finns planer på att 
implementera Bibo som HTML.366 Någon liknande formatimplementering återfinns däremot inte för 
LRMI.367 
 
Bibo är en “semantisk web vokabulär” för att uttrycka bibliografiska hänvisningar. LRMI är en samling 
klasser och egenskaper för att strukturera och beskriva utbildningsresurser, vilka utgår från sådana 
framtagna av Schema.Org (se nästa stycke). LRMI definierar även en samling ”koncept” som är 
värden för egenskaperna, vilka var modellerade i RDF efter W3C SKOS (eng. Simple Knowledge 
Organization System).368 DCMI metadata termer eller ”Dublin Core termer” innefattar de ursprun-
gliga 15 termerna i Dublin Core metadata elementuppsättningen (eng. Dublin Core Metadata Elem-
ent Set),369 tillsammans med utökade datatyper, egenskaper, klasser, kodningsscheman för voka-
bulärer.370 Den ursprungliga Dublin Core definierade 15 generiska termer för att klassificera infor-
mationsresurser och underlätta upptäckten av dem. I och med tillkomsten av RDF och koncept som 
”semantiska webben” utvecklades Dublin Core mot att underlätta samordningen och integrationen 
med andra vokabulärer för att länka data genom applikationsprofiler.371 
 
Schema.Org är en intressegemenskap för att ta fram gemensamma vokabulärer för att strukturera 
information på Internet.372 Den senaste versionen vid skrivande stund (v8.0) har två hierarkier, en 
för datatyper och en för klasser. Roten för klasser är ”sak” (eng. thing), vilken specificeras till flera 
underklassifikationer. De första nivåerna är åtgärd (eng. Action), kreativa verk (eng. CreativeWork), 

                                                
 RDF är en abstrakt syntax eller en datamodell för att representera och länka över ett nätverk resurser som är 

baserade på RDF. Datatyper i RDF är kompatibla med XML Schema. Ett RDF-dokument är implementeringen 
av RDF med en konkret syntax. Till exempel, Turtle, Json-LD, Trig, HTML, eller XML. 

 https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/ (20200517) 
 RDF 1.1 XML Syntax 
 https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ (20200517) 
 RDFa Core 1.1 – Third Edition 
 https://www.w3.org/TR/rdfa-core/ (20200517) 
365  https://dublincore.org/schemas/ (20200517) 
 https://dublincore.org/schemas/xmls/ 
366  https://dublincore.org/specifications/bibo/ (20200517) 
367  https://dublincore.org/specifications/lrmi/ (20200517) 
368  https://www.w3.org/2004/02/skos/ (20200517) 
 Arbetsgruppen Semantic Web Deployment Working Group var en del av W3C Semantic Web Activity, vilket 

har sedan 2013-12-11 inordnats i en ny aktivitet, W3C Data Activity. Arbetet verkar ha upphört sedan dess. 
 https://www.w3.org/2001/sw/ 
 https://www.w3.org/2006/07/SWD/ 
369  Upphovsperson (eng. Creator), bidragsgivare (eng. Contributor), utgivare (eng. Publisher), titel (eng. Title), 

datum (eng. Date), språk (eng. Language), format (eng. Format), subjekt (eng. Subject), beskrivning (eng. 
Description), identifierare (eng. Identifier), relation (eng. Relation), källa (eng. Source), typ (eng. Type), om-
fång (eng. Coverage), rättigheter (eng. Rights). 

370  Formaliserad i informativ IETF RFC 2731 Encoding Dublin Core Metadata in HTML, och upphävd genom RFC 
5791. Standardiserad i The Dublin Core Metadata Element Set (ANSI/NISO Z39.85-2012), och Information 
and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 1: Core elements (ISO 15836-1:2017) 
och Part 2: DCMI Properties and classes (ISO 15836-2:2019). 

371  DCMI, Metadata Basics. 
 https://dublincore.org/resources/metadata-basics/ (20200517) 
372  Ursprungligen inrättad av företagen Google, Microsoft, Yahoo och Yandex, men öppen för allmänheten att 

delta. 
 https://schema.org/ (20200517) 

https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/
https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
https://www.w3.org/TR/rdfa-core/
https://dublincore.org/schemas/
https://dublincore.org/schemas/xmls/
https://dublincore.org/specifications/bibo/
https://dublincore.org/specifications/lrmi/
https://www.w3.org/2004/02/skos/
https://www.w3.org/2001/sw/
https://www.w3.org/2006/07/SWD/
https://dublincore.org/resources/metadata-basics/
https://schema.org/


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 162 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

händelse (eng. Event), immateriell (eng. Intangible), medicin (eng. MedicalEntity), organisation, per-
son, plats, produkt.373 
 
I Tabell 41 och Tabell 42 återfinns en sammanställning av exempel från Iso,374 vilka gränsar och kan 
övergå å ena sidan till dels Exempel på organisering av materiel och metoder (a. 2.3.2.2.1), eftersom 
de kan aktualisera val och sammansättning av materiel och metoder, dels nästa kategori, eftersom 
de kan aktualisera olika sätt att använda och hantera handlingar, och å andra sidan till det tekniska 
skicket, eftersom de kan aktualisera implementering av former och funktioner för elektroniska hand-
lingar. Det är alltså specifikationer som faller inom det sista som omfattas av denna konsekvens-
utredning och behandlas mer djupgående i författningskommentarerna. 

Tabell 41 Standarder inom området information och dokumentation från Iso. 

ISO Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

999:1996 Guidelines for the content, organization 
and presentation of indexes 

 

8777:1993 Commands for interactive text searching  

21127:2014 A reference ontology for the interchange 
of cultural heritage information 

 

23081-1:2017 Records management processes 
— Metadata for records 

Principles 

23081-2:2009 Managing metadata for records Conceptual and implementation issues 

Tabell 42 Standarder, TR (eng. Technical Report), och TS (eng. Technical Specification), inom området informationstek-

nologi från Iso och IEC. 

ISO/IEC Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

6523-1:1998 Structure for the identification of organi-
zations and organization parts 

Identification of organization identificati-
on schemes 

6523-2:1998 Registration of organization identification 
schemes 

11179-1:2015 Metadata registries (MDR) Framework 

11179-2:2019 (TR) Classification 

11179-3:2013 Registry metamodel and basic attributes 

11179-4:2004 Formulation of data definitions 

11179-5:2015 Naming principles 

11179-6:2015 Registration 

11179-7:2019 Metamodel for data set registration 

11179-30:2019 
(TS) 

Basic attributes of metadata 

10995:2011 Digitally recorded media for information 
interchange and storage 

Test method for the estimation of the 
archival lifetime of optical media 

16963:2017 Test method for the estimation of lifetime 
of optical disks for long-term data storage 

                                                
373  https://schema.org/docs/full.html (20200517) 
374  I huvudsak från arbetsgruppen ISO/IEC JTC 1/SC 32 (eng. Data management and interchange). 
 https://www.iso.org/committee/48856/x/catalogue/p/0/u/0/w/0/d/0 (20200518) 

https://schema.org/docs/full.html
https://www.iso.org/committee/48856/x/catalogue/p/0/u/0/w/0/d/0
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ISO/IEC Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

19502:2005 Meta Object Facility (MOF)  

19583-1:2019 (TR) Concepts and usage of metadata Metadata concepts 

19583-22:2018 
(TR) 

Registering and mapping development 
processes using ISO/IEC 19763 

27038:2014 Security techniques Specification for digital redaction 

 
Den andra kategorin av materiel och metoder för att använda och hantera handlingar kan även sär-
skiljas att avse antingen innehållet, det funktionella skicket, eller det tekniska skicket. Medan den 
första kategorin utformar handlingarna för att kunna användas och hanteras på ett visst sätt, avser 
den andra kategorin olika sätt att organisera och använda och hantera handlingarna. I Tabell 43 och 
Tabell 44 återfinns en sammanställning av exempel från Iso. 
 
Inom den andra kategorin faller register för metadata och program för att administrera och förvalta 
handlingar, vilka gränsar mot och kan övergå till formella kontroller. Ett exempel är Pronom som 
beskrivs vara ett uppkopplat informationssystem om filformat och de program som stödjer filforma-
ten.375 Pronom har infört egna unika konstanta identifierare för format vid namn PUID (eng. Persi-
stent Unique Identifier).376 Ett annat men anknytande exempel är programmet Droid (eng. Digital 
record object identification) som satsvis bearbetar (eng. batch) datafiler och klassificerar dem efter 
Pronom PUID.377 

Tabell 43 Standarder och TR (eng. Technical Report) inom olika områden från Iso. 

ISO Område Huvudsakligt och kompletterande beskrivning 

5963:1985 Documentation Methods for examining documents, determining their 
subjects, and selecting indexing terms 

12037:1998 
(TR) 

Electronic imaging Recommendations for the expungement of informa-
tion recorded on write-once optical media 

12654:1997 
(TR) 

Electronic imaging Recommendations for the management of electronic 
recording systems for the recording of documents 
that may be required as evidence, on WORM optical 
disk 

18938:2014 Imaging materials Optical discs 
— Care and handling for extended storage 

Tabell 44 Standarder (ISO/IEC) inom området informationsteknologi. 

ISO/IEC Huvudsakligt område Kompletterande beskrivning 

21964-1:2018 Destruction of data carriers Part 1: Principles and definitions 

21964-2:2018 Part 2: Requirements for equipment for 
destruction of data carriers 

21964-3:2018 Part 3: Process of destruction of data 
carriers 

                                                
375  https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/ (20200526) 
376  https://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/puid.htm (20200526) 
377  (eng.) On-line information system about data file formats and their supporting software products. 
 https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/ (20200526) 

https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
https://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/puid.htm
https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/
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2.3.2.3 Exempel på övergripande gränsdragningar 

Konsekvensutredningens Tillämpningsområde (a. 1.1.4) har en särskild och unik avgränsning som 
vanligtvis inte berörs i andra tillämpningsområden men deras framgång är uteslutande beroende av 
det. För att underlätta orienteringen för läsare ges ett antal exempel på hur tillämpningsområdet 
förhåller sig och överlappar med andra begrepp inom det övergripande området ”digitalt bevarande”, 
”elektronisk arkivering”, och ”arkivrätt”. 
 
Tillämpningsområdet kan ses 

– i Gränsdragningen mot arkiv (a. 2.3.2.3.1) som förutsättningen för arkivering, 

– i Gränsdragningen mot digitala objekt (a. 2.3.2.3.2) som ”logiska objekt”, 

– i Gränsdragningen mot FGS (a. 2.3.2.3.3) som ”dataobjekten” i arkivpaketen, 

– i Gränsdragningen mot OAIS (a. 2.3.2.3.4) som ”informationsobjekt” och ”representationsinfor-
mation”. 

Ur ett annat perspektiv omfattar tillämpningsområdet elektroniska handlingar och tekniska hjälpmed-
el, vilka kan vara materiel och metoder, eller avseende det förra även ”upptagningen”. Det betyder 
att tillämpningsområdet omfattar de materiel och metoder som används och hanteras (a. 2.3.2.2). 
Till exempel, för att framställa FGS-paket, och organisera ett arkiv efter OAIS. 

2.3.2.3.1 Gränsdragningen mot arkiv 

Begreppet arkiv förstås här kunna urskiljas som 

– dels ett rättsligt begrepp, 

– dels en förvaringsplats, 

– dels ett gränssnitt. 

Enligt arkivrätten är ett arkiv resultatet av arkivbildningen i en verksamhet.378 Det följer att dessa 
arkivhandlingar behöver förvaras någonstans. Det följer att den fortsatta användningen och hante-
ringen för att tillgodose ändamålen i 3 § arkivlagen förutsätter ett gränssnitt till handlingarna. För att 
elektroniska handlingar ska kunna användas och hanteras i ursprungligt skick förutsätts dessutom 
att de framställts på ett sådant sätt som är lämpligt med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 
Det finns alltså ett samband mellan framställningen av elektroniska handlingar och deras användning 
och hantering över tid som vanligtvis inte innefattas i begreppet arkiv. I Figur 29 ges en förenklad 
översikt av gränsdragningen. 
 

                                                
378  Jämför Kommittédirektiv (2017:106) (s. 2) ”Med begreppet arkiv avses såväl arkivinstitutioner som arkivlokaler, 

arkivbestånd och arkivsamlingar. Ett arkivbestånd växer fram som ett resultat av en verksamhet och ska 
begreppsmässigt skiljas från arkivsamling som är resultatet av en aktiv insamling. En arkivinstitution kan ha 
både arkivbestånd och arkivsamlingar i sina arkivlokaler. I allt högre utsträckning används numera begreppet 
verksamhetsinformation istället för begreppet arkiv. Detta begrepp är dock vidare och omfattar även sådan 
information som inte avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen.”. 
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Figur 29 En förenklad översikt för att illustrera gränsdragningen mellan begreppen. Handlingar som arkiveras avser vanligt-

vis allmänna handlingar, men kan vara andra handlingar som omhändertas för arkivering. Användningen och hanteringen 
av arkivhandlingar avser vanligtvis för något av ändamålen i 3 § arkivlagen. 

2.3.2.3.2 Gränsdragningen mot digitala objekt 

 

Figur 30 En bildskärmsfångst av figur 1 ”The three layers of a digital object” i leverans D6.6.1 “Current state of 3D object 
digital preservation and gap-analysis report” från projektet Duraark (eng. Durable architectural knowledge).379 Bilden har 
justerats i ljus och skärpa. 

Ett sätt att beskriva elektronisk handlingar är att dela upp dem i tre lager eller nivåer som konceptu-
ella objekt, logiska objekt, och fysiska objekt.380 På bitnivå är den elektroniska handlingen endast en 
representation av två ömsesidigt uteslutande fysiska lägen på en lagringsenhet. Till exempel, CD, 
magnetband, i hårddisk eller transistorbaserat lagringsminne. Ur ett bevarandeperspektiv är det 

                                                
379  D6.6.1 Current state of 3D object digital preservation and gap-analysis report (20140122). 
 http://duraark.eu/wp-content/uploads/2014/02/duraark_d6.6.1_final.pdf (20200512) 
380  På Digime.fi beskrivs Finlands tjänster för LDB (Långsiktigt digitalt bevarande) utifrån dessa tre nivåer. 
 https://www.digime.fi/sv/langsiktigt-digitalt-bevarande/ (20200514) 

http://duraark.eu/wp-content/uploads/2014/02/duraark_d6.6.1_final.pdf
https://www.digime.fi/sv/langsiktigt-digitalt-bevarande/
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viktigt att detta fysiska lagringsmedium inte förfaller med tiden. Denna nivå faller utanför konsekvens-
utredningen.381 
 
Den semantiska nivån avser innehållet i elektroniska handlingen och dess betydelse för människ-
or.382 Av betydelse är att innehållet med tiden kan förstås som ursprungligen avsett av andra männi-
skor. Ur ett bevarandeperspektiv är det därför viktigt att bevara sammanhanget av innehållet. Till 
exempel, genom metadata och dokumentation. Denna nivå faller utanför konsekvensutredningen. 
 
Elektroniska handlingar på den logiska nivån korresponderar närmast mot tillämpningsområdet för 
denna konsekvensutredning. Att ”öppna” eller ”rendera” ”filer” tolkas alltså motsvarar avkodningen 
och ytterst återgivningen av elektroniska handlingar. 

2.3.2.3.3 Gränsdragningen mot FGS 

I Riksarkivets arbete med FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer)383 specificeras de  ”AIP”, 
”DIP” och ”SIP” -paket som överförs till, från och inom OAIS: 

– Arkivpaket, förkortat på engelska som AIP (eng. Archival Information Package) är det som lagras 
i ett informationssystem eller e-arkiv. 

– Den engelska förkortningen DIP (eng. Dissemination Information Package), översatt till utläm-
ningspaket i FGS, eller informationspaket för distribution i den svenska översättningen av OAIS, 
är det som levereras ut från ett informationssystem eller ett e-arkiv. 

– Den engelska förkortningen SIP (eng. Submission Information Package), översatt till överförings-
paket i FGS, eller informationspaket för leverans i den svenska översättningen av OAIS, är det 
som överförs från ett informationssystem eller ett e-arkiv. 

Tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning är i Figur 32 dels det som beskrivs vara på 
”objektnivå”, dels kodningen av FGS i ett format. Till exempel, XML. Medan definitionen av scheman 
för FGS faller bort, faller formaten för scheman inom tillämpningsområdet. Till exempel, DTD, Relax 
NG, XSD. 

                                                
381  Jämför Inre och yttre interoperabilitet (a. 2.3.7.2.1). 
382  Jämför Syntax och semantik hos människor (a. 2.3.7.5.3). 
383  https://riksarkivet.se/fgs-earkiv (20200509) 

https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
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Figur 31 En skärmbildfångst av en översikt av specifikationer av FGS (informationstyper och paket) och deras relationer 

till varandra och andra specifikationer. Bilden förekommer i olika presentationer om FGS. Bilden har justerats i ljus och 
skärpa. 

2.3.2.3.4 Gränsdragningen mot OAIS 

I Figur 32 återges en översikt av ”referensmodellen för ett oberoende arkivinformationssystem” eller 
OAIS (eng. The Reference Model for an Open Archival Information System).384 OAIS är en modell 
för att planera och organisera en verksamhets arkiv tillsammans med verksamhetens ledning, vilka 
ska ta fram en strategi för bevarande. 
 

                                                
384 CCSDS 650.0-M-2 standardiserad i ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems — Open 

archival information system (OAIS) — Reference model. 
 SS-ISO 14721:2016 Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT). 
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Figur 32 En skärmbildfångst av figur 4-1 ”OAIS-moduler”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Tillämpningsområdet för referensmodellen överlappar därför mer med användningen och hantering-
en av handlingar, och inte specifikt framställningen av elektroniska handlingar. OAIS tangerar emell-
ertid tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning (s. 2-4):385 
 

För att detta Informationsobjekt framgångsrikt ska bevaras är det avgörande att OAIS tydligt 

identifierar och tydligt förstår Dataobjektet och dess Associerade Representationsinformation. 

För digital Information innebär detta att OAIS tydligt måste identifiera bitarna och den 

Information om representation som gäller för dessa bitar. Denna erforderliga transparens på 

bitnivå är speciell för bevarande av digital Information och står i motsats till objektorienterade 

koncept som försöker dölja sådana implementeringsaspekter. Detta utgör en avsevärd utmaning 

vid bevarande av digital Information. 

 
Med andra ord, OAIS igenkänner problemet med elektroniska handlingarnas beständighet, och be-
skriver det övergripande sambandet som framgår av Figur 33 och Figur 34.386 

                                                
385  Jämför författningskommentarerna till 2 kapitlet 1 § om Begrepp och termer i OAIS. 
386  Standarden berör även andra aspekter. Till exempel, betydelsen av källkod, och emulering som ett alternativ, 

(s. 4-25) ”Användning av exekverbar Åtkomstprogramvara, utan källkod, som kan förekomma med proprietära 
format, utgör en betydligt större risk för Informationsförlust, eftersom det är svårare att upprätthålla en driftmiljö 
för programvara än att migrera dokumentation över tid. Aktiv forskning pågår rörande praktisk användning av 
emuleringsteknik för bevarande av fungerande programvara.”. Se även (a. 5.2) Bevarande av tjänster för åt-
komst och användning, och (a. 5.2.2.2) Potentiella emuleringssätt. Problemet med emulering är att det kan 
återskapa den tekniska miljön, men därigenom även förutsättningarna för att få samma fel. Det vill säga, elek-
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Figur 33 En skärmbildfångst av figur 2-2 ”Inhämtande av Information från Data” i SS-ISO 14721:2016. Elektroniska hand-

lingar (dataobjekt) återges med materiel och metoder (representationsinformation) till en form och funktion (informations-
objekt). Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

 

Figur 34 En skärmbildfångst av figur 4-10 ”Informationsobjekt” i SS-ISO 14721:2016. Handlingar kan representeras med 

analogteknik eller digitalteknik, vilka kan med materiel och metoder återges till en form och funktion som representerar 
”innehållet”. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

2.3.2.4 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna av nuläget som direkt eller indirekt påverkar att materiel 
och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra 
eller förverkliga följande risker: 

                                                
troniska handlingar kanske kan återges i ursprungliga format, men deras användning och hantering är fort-
farande begränsat. Till exempel, formaten kan inte utbytas med andra program. Det är därför av betydelse att 
förstå de bakomliggande orsakerna till varför elektroniska handlingar återges eller inte återges som förväntat. 
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– Arkivering som ett sista steg (a. 2.3.2.4.1) 

– E-arkivet bevaras men inte handlingarna (a. 2.3.2.4.2) 

– Ett e-arkiv är tillräckligt för att bevara elektroniska handlingar (a. 2.3.2.4.3) 

Samtliga risker har ett gemensamt tema. Arkivering betraktas inte som en långsiktig investering uti-
från en långsiktig strategi som från början tar hänsyn till handlingarna som framställs i verksamheten. 
Detta är av väsentlig betydelse för elektroniska handlingar eftersom deras beständighet och framtida 
nytta påverkas starkt, om inte helt bestäms, av de ursprungliga ”IT-systemen” [materiel och metod-
er]. 

2.3.2.4.1 Arkivering som ett sista steg 

En konsekvens av nuläget är att det riskerar vidmakthålla uppfattningen att arkivering är ”något som 
kan göras senare”. Detta antas rimligen följa från Arkivering är inte en grundläggande utgångspunkt 
(a. 2.3.2.5.1). Problematiken har behandlats i författningskommentarerna,387 men kan kort samman-
fattas här. 
 
Av betydelse är att många, om inte alla, elektroniska handlingar framställs tillsammans med andra 
elektroniska handlingar som tillsammans ger nytta och värde för en verksamhet vid användningen 
och hanteringen av dem. Till exempel, metadata får sin relevans, praktiska sökvägar och länkar 
etableras, och bekantskap fås med användargränssnittet, innehållet i handlingarna och de informa-
tionsstrukturer som byggs. Det kräver betydande insatser, om ens möjligt, att i efterhand försöka 
bevara erfarenheter av att använda och hantera handlingarna. Till exempel, att konvertera endast 
denna konsekvensutredning till ett annat format mer lämplig för långsiktig användning och hantering 
som tillåter redigering i ursprungligt skick innebär att hela dokumentet måste granskas för att identi-
fiera eventuella informationsförändringar och bedöma om det rör sig om informationsförluster. Detta 
efter en tid kan vara svårt även för den ursprungliga författaren, än mindre en arkivarie som kan få 
ansvaret att utföra konverteringen. Det enda sättet att bevara handlingen är att säkerställa att den 
framställs i ett lämpligt format från början med ett innehåll utformat i överenstämmelse med övriga 
handlingar i verksamheten. Att uppmärksamma är att välja rätt format vid framställning är en förut-
sättning, men valet är egentligen avhängigt teknikoberoende eller teknikberoende, och inte endast 
teknikspecifika, överväganden. 

2.3.2.4.2 E-arkivet bevaras men inte handlingarna 

En orsak till nuläget antas vara att Arkivering är inte en grundläggande utgångspunkt (a. 2.3.2.5.1) 
för många verksamheter. Till skillnad från andra ”IT-system” har ”e-arkiv” emellertid ett konceptuellt 
och rättsligt utgångsläge som möjliggör långsiktiga investeringar. Det finns ett konstant uppdrag och 
mål med arkivering, även om det har funnits svårigheter att förverkliga dem. Det har med tiden fram-
ställts en mängd underlag och projekt om Användningen och hanteringen av materiel och metoder 
(a. 2.3.2.2) för arkivering, vilka dessutom överlappar med generella informationsutbyten mellan infor-
mationssystem. 
 
Det finns däremot få arbeten om problemen som berörts med Standarder och interoperabilitet (a. 
2.3.7). Det finns en förståelse för problemet vid Användningen och hanteringen av elektroniska hand-
lingar (a. 2.3.2.1), men detta har inte fått samma riktade insatser som ”e-arkiv”. En konsekvens av 

                                                
387  Till exempel, se kommentarerna till 1 kapitlet 5 § om Ändring från tidigare föreskrifter, och till 1 kapitlet 6 § om 

Tillämpningsexempel, och Om allmänna råden. 
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nuläget är därför risken att arkiven bevaras i bemärkelsen, dels som ett IT-system, dels som meta-
data om de arkiverade handlingarna, men inte de elektroniska handlingarna i bemärkelsen att de 
kan återges i ursprungligt skick, eller i funktionellt skick. 

2.3.2.4.3 Ett e-arkiv är tillräckligt för att bevara elektroniska handlingar 

En orsak till nuläget antas vara Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 
2.3.2.5.2) för att förklara arkivering av elektroniska handlingar. Konsekvensen av nuläget är att ”e-
arkivet” har fått övervägande betydelse. Risken är att ett e-arkiv anses vara tillräckligt för att bevara 
elektroniska handlingar utan att ta hänsyn till bland annat arkivering som en grundläggande utgångs-
punkt (a. 2.3.2.5.1), och problemen med Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7). Ett exempel på 
det förra är att e-arkivet kan ”göras senare”, medan ett exempel på det senare är att tekniska kon-
troller av elektroniska handlingar i ett e-arkiv avser i de flesta fall endast formella kontroller. 
 
Synsättet på ”e-arkiv” i denna konsekvensutredning är att det ytterst är ett ”IT-system” liknande 
andra, men med andra förutsättningar och ändamål. Precis som andra system är det de underlig-
gande programmen som är av betydelse för att använda och hantera elektroniska handlingar över 
tid. Risken är att när allt fokus hamnar på ett system sammanblandas gränssnitten mellan program-
men och gränssnittet för människor med de faktiska underliggande programmen som kodar och 
avkodar formaten. Risken är därför att de tekniska detaljerna undanträngs, om inte helt undangöms. 
Det är just denna övertro på ”systemet” som kan bidra till andra problem. Till exempel, intrycket av 
att ”tekniken rör sig fort”, eftersom det är när gränssnittet till program ändras som intrycket skapas 
av att saker behöver ”uppdateras”, och det är när gränssnittet för användare ändras som intrycket 
skapas av nya saker att behöva lära sig. Problemet är närmast en fråga om Kunskap och kompetens 
(a. 2.3.6).388 

2.3.2.5 Orsaker 

De direkta eller indirekta orsaker till nuläget som påverkas av att materiel och metoder för olika fall 
inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas bero på följande risker: 

– Arkivering är inte en grundläggande utgångspunkt (a. 2.3.2.5.1) 

– Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.2.5.2) 

2.3.2.5.1 Arkivering är inte en grundläggande utgångspunkt 

Det övergripande problemet med Föråldrade IT-system (a. 2.2.1.1) faller utanför denna konsekvens-
utredning,389 men det finns vissa likheter och en utmärkande skillnad med ”e-arkiv” som bör upp-
märksammas.  
 
Synsättet på ”e-arkiv” i denna konsekvensutredning är att det är ett system liknande andra. Det vill 
säga, Användningen och hanteringen av materiel och metoder (a. 2.3.2.2) för att använda och han-
tera elektroniska handlingar i ett funktionellt skick. Till exempel, de risker som kan uppstå i Figur 35 
och Figur 36 gäller även för ett ”e-arkiv”. En annan risk är att utvecklingen av ”IT-system”, särskilt 
hos större verksamheter, sker inom olika delar av verksamheten, isolerade från andra delar, med 
egna uppdrag och mål utifrån rådande förutsättningar och omständigheter. Med tiden kan förutsätt-
ningarna och omständigheterna för en verksamhet förändras; nya behov och krav, med nya uppdrag 
och mål uppstår. Problemet är liknande Ossifikation (a. 2.3.7.3.4) där systemen kan vara svåra att 

                                                
388  Uppmärksamma att många program kan vara ett gränssnitt till flera olika underliggande program, vilka i sin tur 

kan vara beroende av en eller flera andra program, och så vidare. 
389  Se vidare RIR 2019:28. 
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förändra, och anpassningar bidrar till systems komplexitet.390 Av denna anledning kan ”IT” ytterst bli 
”… ett hinder för fortsatt utveckling av verksamheten. Att moget planera och koordinera utvecklingen 
av systemlandskapet är därför viktigt.”.391 Nuläget verkar indikera att E-arkiv (a. 2.2.2) inte planeras 
och koordineras som en del av det ”systemlandskap” som utgör verksamhetens behov och krav. 
 
Det följer att när syftet med alla system kan ändras över tid blir det svårt för en verksamhet att 
förankra en stabilitet.392 Till skillnad från alla andra system i en verksamhet är emellertid ”uppdraget 
och målet” med arkiveringen i en offentlig verksamhet konstant. Det betyder att arkivering kan utgöra 
en stabil grund och vara en referenspunkt som andra system i verksamheten kan dels förhålla sig 
till, dels bygga på och omkring. Detta tillsammans med faktumet att det ursprungliga IT-systemet får 
en avgörande betydelse för elektroniska handlingars beständighet talar för att problemen med nu-
läget uppstår eftersom arkivering inte är en grundläggande utgångspunkt för verksamheter. Ett 
sådant synsätt skulle behöva säkerställa att val av materiel och metoder är lämpliga med hänsyn till 
behovet av beständighet. 
 

 

Figur 35 En skärmbildsfångst av Diagram 2 ”Problem kopplade till föråldrade it system” i RIR 2019:28, över svaren till 
frågorna under ”Utgör följande omständigheter problem för myndighetens verksamhetskritiska it-system?”. Bilden har 
justerats i ljus och skärpa. 

                                                
390  RIR 2019:28, sidorna 22-23. 
391  RIR 2019:28, sidan 31. 
392  Jämför Riksarkivet, Arkiv E - Delprojekt 3: Framställning och bevarande av elektroniska signaturer (avsnitt 6), 

diskussionen om systemberoende åtgärder. Jämför RIR 2019:28 (s. 28) ”… Flera system är gamla och 
dokumentationen kring system är bristfällig. Det innebär i sin tur att det tar lång tid att lära sig hur systemet 
fungerar och därmed skapas kritiska personberoenden. ... Systemets konstruktion och komplexitet innebär att 
man inte riktigt vet vad som händer när man gör förändringar i systemet. Komplexiteten innebär i sin tur att 
varje förändring kräver en oproportionerligt stor mängd tester. ...”. 
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Figur 36 En skärmbildsfångst av Diagram 3 ”Problem kopplade till föråldrade it system” i RIR 2019:28, över svaren till 
frågorna under ”Utgör följande omständigheter problem för myndighetens verksamhetskritiska it-system?”. Bilden har 
justerats i ljus och skärpa. 

2.3.2.5.2 Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk 

Att det inte finns en tydlig begreppsapparat och konceptuellt ramverk för ”e-arkiv” och särskilt [elek-
tronisk] arkivering är den enklaste förklaringen till varför Arkivering är inte en grundläggande ut-
gångspunkt (a. 2.3.2.5.1) och övriga Konsekvenser (a. 2.3.2.4) av nuläget. 
 
Det finns många materiel och metoder för att inrätta ett ”e-arkiv” (a. 2.3.2.2). I diskussioner med 
referensgruppen verkar det finnas ett intryck om att ”system” i allmänhet, och i det här samman-
hanget OAIS i synnerhet, på något sätt kommer lösa beständigheten av elektroniska handlingar.393 
Det är inte heller ovanligt att krav på materiel och metoder aktualiserar först vid överlämnande till e-
arkivet.394 Det framgår emellertid, både av Gränsdragningen mot OAIS (a. 2.3.2.3.4), och FormatE, 
att dessa är två halvor av en helhet; vad som i denna konsekvensutredning benämns arkivering. Till 
exempel, de materiel och metoder som denna konsekvensutredning omfattar måste tas hand om 
inom ett ramverk och utgör komponenter i det systemet [för bevarande, e-arkiv]. 
 
Av denna konsekvensutredning framgår att arkivering är ett större sammanhang av teknikoberoende 
och teknikberoende åtgärder som innefattar framställningen av elektroniska handlingar och deras 
användning och hantering över tid, så småningom i ett ”system för bevarande” eller ”e-arkiv”. Det är 
uppenbart att ”arkivering” aktualiseras innan ”e-arkiv”, och att avgränsa e-arkivet som ett slutet sys-
tem oberoende av andra delar av verksamheten inte är en lämplig modell, vilket riskerar att e-arkivet 
betraktas som någon typ av ”slutförvaring” eller ”slutstation” som kan ”utvecklas senare”. 

                                                
393  FormatE (Dnr 22-2018-791) aktivitet#3 Diskussion om referensgruppens inlägg till andra utkastet till förslag till 

föreskrift (v0.24). 
394  Till exempel, se Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för 

elektroniska handlingar (a. 12). 
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2.3.3 Finansiering 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.3.2) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.3.1) som följer av Nuläget (a. 2.2) för Finansiering (a. 2.2.3) direkt eller indirekt påverkas av 
att respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till be-
hovet av beständighet. Med finansiering avses en intern finansieringsmodell eller extern finansiering 
som möjliggör att verksamheten kan antingen påbörja och driva ett internt eller extern e-förvaltnings-
projekt, eller förvalta ett sådant projekt. 
 
Det antas finnas ett orsakssamband mellan tillgänglig finansiering och val av mer eller minde lämp-
liga materiel och metoder. Det följer att ramen av finansiering bestämmer förutsättningarna för val 
av materiel och metoder. Om verksamheter har svårt att säkra finansiering finns risk att de antingen 
inte gör potentiella investeringar eller upphör påbörjade investeringar. Det framgår emellertid inte i 
vilken utsträckning detta beror på materiel och metoder. Till exempel, att det saknas finansiering för 
att införskaffa eller utveckla specifika lämpliga materiel och metoder. Tvärtom, det omvända skulle 
kunna påstås. Till exempel, att projekt finansieras fastän det ställs Bristfälliga krav på öppna stan-
darder (a. 2.3.7.7.3). 
 
Finansiering av materiel och metoder är vanligtvis en del av en större investering i en verksamhet. 
Till exempel, att inrätta ett verksamhetsstöd för kontorsarbete eller kommunikation. Frågan blir därför 
mer om vad finansieringen avser att bekosta. Till exempel, hårdvara, konverteringar, licenser, per-
sonal för drift, personal för hjälpcentral, personal för utveckling, program, programanpassningar, 
programkorrigeringar, utbildning. Dessa Kostnader och nyckeltal (a. 2.3.5) för materiel och metoder 
har alltså ett indirekt orsakssamband till finansiering genom att de kan underlätta eller försvåra moti-
veringen för verksamhetens projekt, men det saknas referenspunkter för att bedöma detta. Till exem-
pel, för att bedöma om kostnader är höga, låga, rimliga, orimliga. Sambandet mellan finansiering 
och kostnader bör därför ha ett direkt samband till Investering och nytta (a. 2.3.4). Det vill säga, 
finansiering av kostnader för ett syfte. 

2.3.3.1 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna av nuläget som direkt eller indirekt påverkar att materiel 
och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra 
eller förverkliga följande risker: 

– Svårigheter att motivera införandet av e-arkiv (a. 2.3.3.1.1) 

Det kan sedan finnas positiva konsekvenser med bristande finansiering. Till exempel, att verksam-
heten måste tänka efter före val av materiel och metoder, vilket emellertid ställer högre krav på 
Kunskap och kompetens (a. 2.3.6). 

2.3.3.1.1 Svårigheter att motivera införandet av e-arkiv 

Av nuläget tolkas ett direkt samband mellan bristande finansiering och inrättandet av E-arkiv (a. 
2.2.2). Kostnaderna för att inrätta ett e-arkiv kan vara betungande, och måste motiveras av den nytta 
ett sådant system medför.395 Nuläget av Investeringar och nytta (a. 2.2.4) indikerar emellertid att 
verksamheter saknar ett sådant långsiktigt perspektiv. 

                                                
395  Jämför RIR 2016:14 (a. 5.2.4, s. 54) Ett exempel: upphandling av e-arkiv som tjänst. ”… En investering i e-

arkiv ger kanske inga stora kostnadsbesparingar i en organisation, åtminstone inte på kort sikt, utan nyttorna 
finns snarare i de indirekta effekterna i form av effektivare processer, lättare att bevara och söka digital informa-
tion samt transparens i den offentliga förvaltningen.”. 
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2.3.3.2 Orsaker 

Det saknas underlag för att göra antaganden om de direkta eller indirekta orsaker till nuläget med 
finansiering som påverkas av att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn 
till behovet av beständighet. 
 
Av intresse är att utreda om val av lämpliga materiel och metoder underlättar eller försvårar motive-
ringen av finansiering. Till exempel, materiel och metoder som inte är lämpliga med hänsyn till be-
hovet av beständighet kan orsaka ett behov av högre finansiering av projekt vars resultat ska beva-
ras, eftersom det finns ett krav på att bekosta licenser. Det saknas emellertid underlag för att bedöma 
hur materiel och metoder har påverkat eller påverkas av sådana motiveringar vid ansökan av extern 
finansiering eller inrättande av interna finansieringsmodeller. 

2.3.4 Investering och nytta 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.4.2) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.4.1) som följer av Nuläget (a. 2.2) för Investeringar och nytta (a. 2.2.4) direkt eller indirekt 
påverkas av att respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med 
hänsyn till behovet av beständighet. 
 
Den styrande regleringen i detta sammanhang är 3 § arkivlagen, varför med investering förstås Fi-
nansiering (a. 2.3.3) av införskaffandet och, eller utvecklingen av materiel och metoder vars nytta 
avser att elektroniska handlingar kan framställas med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Om 
offentliga verksamheter inte använder lämpliga materiel och metoder uppstår risken att Förutsättnin-
gar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 

2.3.4.1 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna av nuläget som direkt eller indirekt påverkar att materiel 
och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra 
eller förverkliga följande risker: 

– Kostnader av utebliven nytta från att inte ta hänsyn till lämpliga materiel och metoder (a. 
2.3.4.1.1) 

– Utebliven nytta (a. 2.3.4.1.2) 

Av nuläget framgår att det finns brister i arbetet med nyttorealisering. Till exempel, det saknas noll-
mätningar för att jämföra förändringar från ett tidigare tillstånd till nuläget. Utifrån nuläget får istället 
antas konsekvenserna av att inte beakta val av lämpliga materiel och metoder. 

2.3.4.1.1 Kostnader av utebliven nytta från att inte ta hänsyn till lämpliga materiel och metoder 

Av nuläget framgår att verksamheter har brister i arbetet med nyttorealisering, och inte alltid tar 
hänsyn till kostnaderna för att driva och förvalta projekt. Till exempel, en Utebliven nytta (a. 2.3.4.1.2) 
av att inte välja lämpliga materiel och metoder kan medföra kostnader som inte har tagits hänsyn till. 
I Figur 37 under perioderna ”avveckling” och ”avvecklad” antas kostnaderna vara konstant. 
Argumentet är däremot att ”Värdet sjunker då verksamheter ändras fortfarande än IT-stödet kan 
förändras” beror på Utebliven nytta (a. 2.3.4.1.2) av att inte ha valt lämpliga materiel och metoder, 
vilket får kostnadsmässiga konsekvenser i både pengar och informationsförluster för att emigrera, 
konvertera och hantera elektroniska handlingar från det ”föråldrade systemet”, i bästa fall till ”e-
arkivet”, i värsta fall till ”någon annanstans”. 
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Figur 37 En skärmbildsfångst av figur 1 ”Livscykelhantering, kopplingen till livscykeln för verksamhetsapplikationen” i RIR 

2019:28. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

2.3.4.1.2 Utebliven nytta 

Om en investering avser att ge en nytta, och nyttan uteblir, följer det att investeringen är misslyckad 
i det avseendet. Fråga om vad som avses med nytta, och därmed utebliven nytta. Till exempel, 

– kvantitativa; minskad eller ökad arbetskraft, arbetstid, datorresurser, intäkter, 

– kvalitativa; mer eller mindre användarvänlig, estetisk tilltalande, samhällsnyttig. 

Om en investering ger avsedd nytta är frågan för hur lång tid nyttan behöver realiseras för att inves-
teringen ska anses framgångsrik. Till exempel, nyttan ska 

– täcka kostnaderna för investeringen, 

– minska kostnader för drift, 

– generera kvalitativa eller kvantitativa fördelar som ”effektivare arbetsflöde” eller ”mer intäkter”,  

– uppfylla rättsliga krav, eller förhindra åtgärder i strid mot gällande rätt. 

Frågan blir därför dels vad nyttan är med att välja materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn 
till behovet av beständighet, dels för hur länge behöver nyttan realiseras för att val av materiel och 
metoder ska anses vara lämpliga. Denna fråga har i princip besvarats i anslutning till andra delar av 
konsekvensutredningen; nyttan är att elektroniska handlingar kan 

1. användas och hanteras i funktionellt skick, eventuellt i ursprungligt skick, 

2. för avsedd tid. 

Till skillnad från andra nyttor avser alltså nyttan med lämpliga materiel och metoder att möjliggöra 
andra nyttor. Det vill säga, att elektroniska handlingar ska kunna användas för avsedda syften är en 
förutsättning för att förverkliga andra nyttor i ”IT-system” (jfr Arkivering är inte en grundläggande 
utgångspunkt (a. 2.3.2.5.1)). Betydelsen av nyttan med att använda lämplig materiel och metoder 
får sin realisering genom att de möjliggör användning och hanteringen över tid. Det betyder bland 
annat att IT-system kan ändras, uppdateras, eller läggas ner utan att de elektroniska handlingarna 
förloras. 
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2.3.4.2 Orsaker 

De direkta eller indirekta orsaker till nuläget som påverkas av att materiel och metoder för olika fall 
inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas kunna förklaras av: 

– Ingen investering i lämplig materiel och metoder (a. 2.3.4.2.1) 

– Problemet med standarder och implementering (a. 2.3.4.2.2) 

2.3.4.2.1 Ingen investering i lämplig materiel och metoder 

Av nuläget framgår att verksamheter investerar i och använder materiel och metoder som är lämpliga 
för vissa behov och krav. Till exempel, ”e-diarium”, ”e-beställning”, ”e-upphandling”. Det verkar som 
att valen uppfyller i bästa fall det interna verksamhetsarbetet, eftersom det finns problem för andra 
användningar och hanteringar av framställda elektroniska handlingar. Till exempel, informationsut-
byte mellan verksamheter, och i vissa fall med ”öppen data”. Det görs få satsningar på att införa E-
arkiv (a. 2.2.2), och bland statliga myndigheter tas lite hänsyn till Tillämpningen av RA-FS 2009:2 (a. 
2.2.7.4). Det betyder att nyttan uteblir eftersom det inte egentligen görs några investeringar. Nuläget 
tolkas stödja påståendet att verksamheter avser att få saker att fungera, men inte nödvändigtvis att 
förstå varför det fungerar. Detta kan förklara vissa observerade problem. Till exempel, Föråldrade 
IT-system (a. 2.2.1.1) och svårigheter med att införa ett E-arkiv (a. 2.3.2).396 
 
Att investera i lämpliga materiel och metoder har en avgörande betydelse för den långsiktiga nyttan 
av elektroniska handlingar, eftersom det ursprungliga IT-systemet får en avgörande betydelse för 
elektroniska handlingars beständighet. Med synsättet att ”IT-system” är inget annat än organiserin-
gen av materiel och metoder för att använda och hantera elektroniska handlingar skiftar fokus från 
”IT-systemet” till de elektroniska handlingarna som ska användas och hanteras över tid. 

2.3.4.2.2 Problemet med standarder och implementering 

En möjlig förklaring till varför nyttor uteblir i nuläget är  Sambandet mellan standarder och implemen-
tering (a. 2.3.7.3). Till exempel, Föråldrade IT-system (a. 2.2.1.1) och svårigheter med att införa ett 
E-arkiv (a. 2.3.2). 

2.3.5 Kostnader och nyckeltal 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.5.2) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.5.1) som följer av Nuläget (a. 2.2) för Kostnader och nyckeltal (a. 2.2.5) direkt eller indirekt 
påverkas av att respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med 
hänsyn till behovet av beständighet. 
 
Det saknas underlag för hur kostnader i nuläget ska värderas i allmänhet och i synnerhet för olika 
verksamheter.397 Till exempel, är kostnaderna höga, låga, rimliga, orimliga? Detta bör vara av väs-
entlig betydelse för att motivera en Finansiering (a. 2.3.3). I RIR 2019:28 antyds (s. 59) att vissa 
statliga myndigheterna inte hushållar väl med statens medel.398 

                                                
396  Jämför RIR 2016:14 (a. 5.2.3) Nyttorna kan överväga kostnaderna för ett förvaltningsgemesamt e-arkiv. 
397  Jämför enkätundersökning av Digg (Dnr 2019-469) (a. 2.5.6, s. 20) Kostnadsjämförelser med andra. ”Fritext-

svaren som lämnats av flera myndigheter indikerar även att det behövs en tydligare standard för hur kostnader 
för it ska följas och analyseras. …”. Jämför (a. 4.8.2) It-kostnader. 

398  Jämför ”Föråldrade verksamhetskritiska it-system innebär en stor risk för effektivitetsproblem i det att man 
tvingas använda proportionerligt sett mer resurser bara för att vidmakthålla systemet. Det finns därför goda 
skäl att anta att föråldrade it-system innebär en hög risk för bristande hushållning med statens medel. …” (s. 
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Lite drygt en tredjedel av myndigheterna genomför återkommande riskanalyser endast för något 

eller några verksamhetskritiska system eller inga alls. Motsvarande andel myndigheter saknar 

möjlighet att bryta ner it-kostnader på en detaljerad nivå. Utan återkommande riskanalyser och 

detaljerade uppgifter om kostnaderna är det svårt att göra verkningsfulla utvärderingar av it-

stödets ändamålsenlighet. Det innebär i sin tur förmodligen att myndigheterna inte hushållar med 

statens medel på bästa sätt. 

 
Bedömningen av kostnader verkar sättas i relation till dels Investeringar och nytta (a. 2.2.4), dels 
Kostnader för att säkerställa, förbättra, utveckla (a. 2.2.5.9). Båda kan emellertid uppnås med till-
räckliga medel. Till exempel, fastän det rör sig orimligt höga kostnader. Frågan om lämpligheten av 
kostnader avgränsas därför bort från denna konsekvensutredning med ett antagande om att alla 
verksamheter eftersträvar att minska kostnader. Det betyder att de orsaker till och konsekvenser av 
nuläget som är av intresse är sådana som bidrar till att kostnaderna inte kan komma ner till 0. Med 
andra ord, frågan är istället vad som ger upphov till eller resulterar i ökade eller minskade kostnader. 
 
De redogjorda kostnaderna och nyckeltalen är samtidigt alltför generella för att göra antaganden om 
samband till eller för att uppskatta kostnader av materiel och metoder. Det behövs därför upprättas 
mer specifika nyckeltal för att mäta kostnaderna av val av materiel och metoder. Detta får emellertid 
bli ett led i framtida utredningar genom de frågor om kostnader som tas med i Bilaga 2. Enkät (a. 11) 
och därigenom kan underlag inhämtas för att få en bättre förståelse av orsaker till och konsekvenser 
av kostnader för materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. Betydelsen av mer 
specifika nyckeltal kan läsas i RIR 2019:28 (a. 3.5.1) It-kostnader: 
 

Det går att urskönja ett mönster i att de myndigheter som inte upplever svårigheter har lägre 

andel it-kostnad i förhållande till total verksamhetskostnad90 än de myndigheter som upplever 

svårigheter. Med andra ord: Ju högre kvoten är mellan it-kostnad och total verksamhetskostnad 

desto större svårigheter upplever myndigheten. … 

Myndigheter som uppgett att de inte har några problem har i högre utsträckning en modell för att 

bryta ner it-kostnader91 jämfört med de myndigheter som uppgett att det finns omständigheter 

som utgör problem för myndighetens verksamhetskritiska it-system.92 En modell saknas oftare 

för de myndigheter som anger att myndighetens fortsatta digitaliseringsarbete försvåras av 

problem i enskilda it-system eller av problem i myndighetens totala it-miljö93 jämfört med de som 

inte har några problem94 eller de som upplever svårigheter men där det inte påverkar det fortsatta 

digitaliseringsarbetet.95 

90 Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar. 

91 Andelen är 83 procent för myndigheterna i kategorin inga problem. 

                                                
6). Jämför (s. 23) ”Sammantaget innebär föråldrade it-system risker kopplade till såväl hushållning som mål-
uppfyllelse. Ökande förvaltningskostnader utan ökad nytta innebär bristande hushållning med statens resurs-
er. …”. 
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92 Andelen är 53 procent för myndigheterna i kategorin svårigheter med ett mindre antal system 

och 61 procent för myndigheter i kategorin svårigheter med ett stort antal system. 

93 En modell saknas i 50 procent av fallen. 

94 En modell saknas i 17 procent av fallen. 

95 En modell saknas i 30 procent av fallen. 

 

2.3.5.1 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna av nuläget som direkt eller indirekt påverkar att materiel 
och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra 
eller förverkliga följande risker: 

– Kostnader (a. 2.3.5.1.1) 

– Ökade kostnader över tid (2.3.5.1.2) 

2.3.5.1.1 Kostnader 

Övergripande kostnader som identifierats: 

– Med dolda kostnader avses alla kostnader som inte uppskattats eller budgeterats vid beslut eller 
val av teknisk metod men som kan komma eller kommer att aktualiseras med tiden eller under 
särskilda omständigheter. Till exempel, tekniska fel som inte uppenbarar sig förrän framställning 
eller konvertering.399 Orsaken kan vara flera. Till exempel, bristande resurser, bristfällig kunskap 
och kompetens, bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk, dålig planering, tek-
nisk utveckling, eller kortsiktiga mål.400 

– Med förskjutande kostnader avses alla dolda, kända eller antagliga kostnader som en verksam-
het medvetet eller omedvetet överför till eller avser att lägga på någon annan. Vid överlämnande 
av elektroniska handlingar finns risk att förskjutande kostnader kan hamna hos arkivmyndigheter 
eller annan med motsvarande ansvar som får bära alla kostnader av att elektroniska handlingar 
inte framställdes med lämpliga materiel och metoder. Detta kan i viss utsträckning justeras eller 
kompenseras genom avtal eller överenskommelse under förutsättning att verksamheten som 
ska överlämna handlingarna inte ska avvecklas.401 

– Med juridiska kostnader avses alla kostnader för att utreda patentanspråk och licensvillkor, och 
eventuellt inrätta ett rättsligt försvar mot påståenden om intrång eller brott mot licensvillkor. 

– Med kostnader för anpassningar och korrigeringar avses kostnader för tekniska felsökningar och 
åtgärder av ett program eller ett format så att de kan exekveras eller datatolkas med förväntat 

                                                
399  Jämför begreppet ”teknisk skuld”.  
400  Jämför RIR 2019:28 (a. 1.4.1) Fallstudier, (a. 3.2.5) Illustrativa exempel från fallstudierna. 
401  Jämför SOU 2019:58 (a. 1.5) Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för 

Riksarkivet. Enligt förslaget 32 a § ska avgifter tas ut motsvarande full kostnadstäckning för att ta emot, bevara, 
vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som överlämnas till Riksarkivet, men inte från myndigheter och organ 
som avvecklas. Förslaget innebär att verksamheter som inte från början framställer elektroniska handlingar 
med lämpliga materiel och metoder kommer att överskjuta kostnaderna för framtida användning och hantering 
till Riksarkivet. Fråga om antal statliga myndigheter som kan komma att avvecklas över längre tidsperioder. 
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utfall. Orsaken kan vara flera. Till exempel, fel vid framställning, eller att nya program inför-
skaffats vilka inte implementerar programmet eller formatet på samma sätt som föregående 
implementeringar. 

– Med kostnader för fortsatt användning och hantering avses samtliga kostnader för att kunna 
fortsätta använda och hantera elektroniska handlingar i sina ursprungliga format. Till exempel, 
den hårdvara, eller emulering, som krävs för ett operativsystem eller ett specifikt program, upp-
dateringar och andra korrigeringar, personal för drift och hjälp, och tillhörande licensavgifter. 

– Med kostnader för konvertering avses samtliga kostnader för att framställa en elektronisk hand-
ling i ett eller flera format till ett eller flera andra format. Ett exempel på kostnad från år 2014 för 
att konvertera till PDF/A är ett pris på 32 öre per sida, ej justerad för inflation, innefattat drift och 
annan kringarrangemang, varav licensavgiften var 15 öre per sida.402 

2.3.5.1.2 En modell för att uppskatta kostnader över tid 

Denna konsekvensutredning gör ett antagande att med tiden sker en Ackumulering av elektroniska 
handlingar med brister och andra fel (a. 2.3.1.1.1). Antagandet ligger till grund för att konsekvenser-
na med ackumuleringen riskerar kostnader i tid och dataresurser. Det kan sedan tillkomma andra 
kostnader som nämnt för Kostnader och nyckeltal (a. 2.3.5). Det bör vara möjligt att utifrån tekniska 
parametrar i nuläget att ta fram en modell som med tiden kan inmatas med argument för att utvärdera 
antagandet. 
 
I det följande görs en sammanställning av möjliga parametrar. 

– Med datafilern avses totalt antal datafiler lagrade i ett filsystem med en storlek av 1 byte eller 
mer. Det vill säga, alla eller alla delar av elektroniska handlingar, helst redan avgränsade till 
sådana som ska bevaras över tid. 

– Med datafilert avses tid för att beräkna antal datafiler per sekund. Det vill säga, den tid som krävs 
för ett program att söka igenom filsystemet och redogöra för totalt antal datafilern. 

– Med MKt, FKt, PKt, FFKt, avses tiden som krävs för materiell, formell, policy- kontroll, respektive 
kontroll av form och funktion för varje datafil. Exempel på vad kontrollerna kan innefatta är: 

o analys av kodning och datastrukturer (materiell kontroll), 

o analys av metadata i ett format, såsom filsignaturen, eller analys av metadata i data-
filen, såsom filändelser (formell kontroll), 

o utvärdering av metadata och innehåll (policy-kontroll), 

o utvärdering av innehållet (kontroll av form och funktion). 

– Med TKt avses total tid för att utföra teknisk kontroll per MiB. Det vill säga, den tid som krävs för 
ett program att utföra en MKt, FKt, PKt, och, eller FFKt, generaliserat till per MiB. 

 
Av nuläget framgår att anspråk på Lagring (a. 2.2.2.1) av elektroniska handlingar hos statliga verk-
samheter är mellan 1,6 PB och 1,8 PB. De enda jämförbara siffrorna i samma storleksenhet är från 
Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2) där kongressbiblioteket angav 9 PB för främst audiovisuella 
elektroniska handlingar, och 7 PB för övriga handlingstyper. 
 

                                                
402  Korrespondens per e-post (2014-10-24) med Trafikverket. 
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Vid skrivande stund (juli 2020) utannonseras på teknikmarknaden högpresterande SSD med sek-
ventiella skriv- och läshastigheter. Till exempel, på 3,500 MB/s, vilket blir 3337,86 MiB/s. Vad den 
faktiska hastigheten blir beror emellertid på en mängd olika faktorer. Till exempel, buffert- eller 
tillfällig lagring (eng. cache), moderkort (bussar), protokoll för överföring, och program. Att utföra 
sådana tester lämnas till framtida utredningar. Här ska endast illustreras de hypotetiska fallen som 
kan uppstå utifrån kommersiella utfästelser. Under antagande att alla elektroniska handlingar ska 
listas sekventiellt på en SSD: 

– En läshastighet på 3337,86 MiB/s av en samling på 1048576 MiB (1 TiB) blir 1048576 / 
3337,86 ~= 314,15 sekunder. Det vill säga, ungefär 5,24 minuter för att endast läsa och 

presentera filnamnet för varje datafil på datorskärmen utan någon annan bearbetning. 

– För 1 PiB blir beräkningen 1073741824 / 3337,86 ~= 321685,7 sekunder. Det vill säga, 

ungefär 5361,43 minuter, eller 89 timmar. 

– Det saknas underlag för att generalisera MiB/s för TKt. En godtycklig men låg uppskattning är 
0,1 sekunder per MiB för MKt, FKt, PKt. Det betyder att teknisk kontroll av 1 PiB tar 

107374182,4 sekunder. Det vill säga, ungefär 1789569,7 minuter, eller 29826,2 timmar, 

eller 1242,8 dagar, eller 3,4 år. Till detta kommer variationer i läshastigheten, och eventuella 

skrivhastigheter för automatiska korrigeringar, och tiden för FFKt vilket kan behöva göras manu-
ellt. 

2.3.5.2 Orsaker 

Det saknas underlag för att dra några slutsatser om de direkta eller indirekta orsaker till kostnader 
som uppstår i nuläget har påverkats av att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med 
hänsyn till behovet av beständighet. 
 
Det kan antas att valda materiel och metoder i nuläget bidrar till ökade kostnader eftersom redogjor-
da Konsekvenser (a. 2.3.5.1) kan observeras ha möjliggjorts och förverkligats i nuläget. Det saknas 
emellertid underlag för att beräkna eller uppskatta kostnadsminskningar. 
 
Problemen i nuläget med nyckeltal, mätetal och liknande för att jämföra IT-kostnader mellan verk-
samheter skulle även kunna förklaras av att lämpliga materiel och metoder inte används i bemär-
kelsen att verksamheterna inte använder standardiserade materiel och metoder. Det saknas även 
här emellertid underlag för att dra en sådan slutsats. 

2.3.6 Kunskap och kompetens 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.6.6) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.5.1) som följer av Nuläget (a. 2.2) för Kunskap och kompetens (a. 2.2.6) direkt eller indirekt 
påverkas av att respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav med 
hänsyn till behovet av beständighet. Fråga om vad som avses med kunskap och kompetens och hur 
det förhåller sig till Begreppen digital kompetens och digital spetskompetens (a. 2.3.6.1). 

2.3.6.1 Begreppen digital kompetens och digital spetskompetens 

I SOU 2015:28 finns två definitioner av digital kompetens. Den första från ”EUR-lex”, medan den 
andra från Digitaliseringskommissionen (s. 15-16). 
 

[1] Digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-
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färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 

[2] Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och 

tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på  ens liv. 

Digital kompetens innefattar: 

– kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt  

– färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster  

– förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 

möjligheter och risker 

– motivation att delta i utvecklingen. 

 
Andra utredningar har anslutit sig till Digitaliseringskommissionens definition, men även justerat den. 
Expertgruppen för digitala investeringar tillförde i SOU 2018:72 att begreppet innefattar dels ”… viljan 
att ha användarnas perspektiv för ögonen. …” (s. 18), dels informationssäkerhet (s. 135-136). I En 
lägesbild av Digital kompetens tillfördes ”… medie- och informationskunnighet, som omfattar kun-
skaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika 
medier och sammanhang. …”. Begreppet har tagits med i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. 
I Figur 38 illustreras begreppet enligt Skolverket. 

 

Figur 38 En kopia av ”Fyra aspekter av digital kompetens”, venndiagram från skolverket för att illustrera digital kompete-

ns.403 Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

I Rapport 0334 från regeringsuppdraget Digital spetskompetens  definierades ett nytt begrepp, vilket 
tilldelades även termen digital spetskompetens (s. 6, 39-40), fetstil och kursivering i ursprunglig text: 
 

Digital spetskompetens utgörs av i vilken utsträckning man har: 

                                                
403  https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/fyra-aspekter-av-digital-kompetens 

(20200721) 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/fyra-aspekter-av-digital-kompetens
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– Kunskap om teori och praktik i förhållande till samhällets digitalisering och kringliggande 

fenomen: 

o allmän bildning – en kunskapsbredd som innefattar delar av filosofi, etisk kunskap, 

genuskunskap och samhällsvetenskapliga ämnen, 

o breddkunskap – datalogiska och systemvetenskapliga begrepp och processer (ICT literacy), 

o djupkunskap – unik specialistkunskap inom ett eller flera digitala underområden (t ex 

quantum computing, AI, maskininlärning, datasäkerhet, etc.), samt 

o domänkunskap – inom ett tillämpningsområde (t ex, sjukvård, energisystem, 

fordonsindustri, dataspel, etc.). 

– Färdigheter och förmågor att kunna använda och skapa digitala produkter, och ta ställning 

till dess möjligheter och begränsningar. 

– Framtidskompetenser (21st century skills) kritiskt tänkande, kreativitet, samarbetsförmåga, 

kommunikation, informationslitteracitet, medialitteracitet, tekniklitteracitet, flexibilitet, 

ledarskap, initiativförmåga, produktivitet, social skills. 

– Disposition och ansvarstagande avser attityder och värderingar, genusmedvetenhet, etisk 

kompass, förståelse för teknikens samhällspåverkan 

– Rörlighet att snabbt kunna anpassa sin kunskap, hänga med i utvecklingen och lära nytt, samt 

motivation att delta i den digitala utvecklingen 

– Praktisk reflekterad erfarenhet av att ha aktivt deltagit i digital transformation 

 
Rapporten betonar att digital kompetens och digital spetskompetens inte ska sammanblandas (s. 
10), och beskriver skillnaden mellan dem som (s. 48): 
 

Digital kompetens … handlar om hur vi förser alla medborgare med tillräckliga digitala förmågor 

för att kunna vara en del av det digitala samhället. Det handlar om förmågan hos alla människor 

att använda digital teknik för att underlätta vardagen, att kunna söka information och 

kommunicera, att kunna identifiera sig och kunna genomföra olika digitala tjänster, att förstå vad 

som sker när man gör olika saker i den digitala rymden och att veta hur man skyddar sig mot 

intrång eller säkerhetsproblem. Att på bredden höja den digitala allmänkompetensen är ett viktigt 

insatsområde som kräver flera insatser från samhället, men det är något helt annat än vad denna 

rapport handlar om. Digital allmänkompetens är något helt annat än digital spetskompetens som 

handlar om ett specialistområde som få personer i samhället kan förväntas inneha. 

 
Definitionen av digital spetskompetens i rapporten är avsedd att dels kunna användas för att analy-
sera befintlig statistik, dels förbättra tillgången av statistik och prognoser framöver (s. 12, 33). Defi-
nitionen tolkas här avgränsa och precisera vissa delar av digital kompetens, men samtidigt utökar 
andra och inför nya delar (jfr s. 20, 36). Det finns därför anledning att avgränsa och precisera kun-
skap och kompetens i sammanhanget av materiel och metoder, dels som Teknikoberoende och 
teknikberoende kunskap och kompetens (a. 2.3.6.2), dels som Teknikberoende och teknikspecifik 
kunskap och kompetens (a. 2.3.6.3). 
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2.3.6.2 Teknikoberoende och teknikberoende kunskap och kompetens 

Sambandet mellan digital kompetens, spetskompetens och materiel och metoder förstås här avse 
två led. En person kan ha kunskap om materiel och metoder, och kompetens genom att använda 
och hantera materiel och metoder för att till exempel tillämpa kunskap eller inhämta ny kunskap. 
Uppdelningen av materiel och metoder (a. 2.3.2) är därför i detta sammanhang fortfarande lämpligt; 
teknikoberoende, teknikberoende, och teknikspecifika materiel och metoder. 
 
Med kunskap om teknikoberoende materiel och metoder avses kunskap om till exempel en analytisk 
modell, en metodik, ett paradigm, ett språk, ett tankesätt, en teori. Lite mer specifikt kan detta vara 
till exempel begreppsapparater, juridisk metodlära, källkritik, planeringsanalys, riskanalys, svenska 
språket, vetenskaplig metod. Både tillämpningen och inlärningen kan ske genom teknikoberoende 
och teknikberoende materiel och metoder. Till exempel, det förra kan vara genom diskussioner, 
föreläsningar, observationer, resonerande, medan det senare genom en dator, en mobil, en platta, 
TV, tryckt material. Det senare förutsätter teknikberoende kunskap om materiel och metoder. Det vill 
säga, en kunskap om att använda och hantera en dator, en mobil, en platta, TV eller tryckt material. 
 
Många av de egenskaper eller kriterier som tillmäts digital kompetens eller digital spetskompetens 
tolkas inte vara särskilt unikt till ”digitalisering”, och uppfattas närmast ha en kulturell aspekt i bemär-
kelsen individuella och sociala värderingar,404 medan de delar som är teknikberoende utvecklas inte 
särskilt. Till exempel, avseende det förra, 

– "...[att ha] motivation att delta i utvecklingen...", 

– ”… viljan att ha användarnas perspektiv för ögonen. …”, 

– ”Att finna, analysera, kritiskt värdera ... information i olika medier och sammanhang. …”, 

– ”Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling”, 

– ”Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt”, 

– ”… [att ha] kritiskt tänkande, kreativitet, samarbetsförmåga, kommunikation, …, flexibilitet, ledar-
skap, initiativförmåga, produktivitet, social skills.”, 

– ”… attityder och värderingar, genusmedvetenhet, etisk kompass, …”, 

– ”Rörlighet att snabbt kunna anpassa sin kunskap, hänga med i utvecklingen och lära nytt, samt 
motivation att delta i den digitala utvecklingen” [”Livslångt lärande”], 

Till exempel, avseende det senare, 

– "... [en] säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik...", 

– "... [att vara] förtrogen med digitala verktyg och tjänster ...", 

– "... [att kunna] söka  information, kommunicera, interagera och producera digitalt...", 

– "... [ha en] förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 
möjligheter och risker...", och "Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället", 

                                                
404  Jämför Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (s. 12-13) Lärare arbetar främst i högre 

årskurser med att utveckla elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet…, …och med att 
utveckla elevernas kunskap om en ansvarsfull och säker användning av internet. 
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– "Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier". 

Det finns ingen anledning att prefigera de förra aspekterna med ”digital” eller tilldela dem egenskaper 
som kategoriserar dem som en del av ”digitaliseringen”, eftersom dessa kunskaper och kompetenser 
bör vara överordnade teknikspecifika materiel och metoder. Till exempel, att ifrågasätta, kommuni-
cera, kritisera, organisera, planera, ta initiativ, vara kreativ; att agera och tänka.405 Det finns tvärtom 
en risk för att gamla faror presenteras som nya ”digitala möjligheter”.406 Dessa aspekter faller emell-
ertid utanför denna konsekvensutredning. 

2.3.6.3 Teknikberoende och teknikspecifik kunskap och kompetens 

Det är kunskapen om teknikberoende materiel och metoder som här förstås kunna ge de ”färdigheter 
att använda digitala verktyg och tjänster", och därmed insikt i ”digitaliseringens möjligheter, påverk-
an, och risker”. Det är alltså i sammanhanget, mer [teknik-] specifikt, kunskap om digitaltekniska 
materiel och metoder.407 Konsekvensutredningen använder termen data- och informationsteknik för 
att markera hela detta kunskapsområde. Detta område kan sedan avgränsas ytterligare till det som 
kan påverkas med stöd av Riksarkivets Bemyndigande (a. 4). Det vill säga, tillräckliga och nödvän-
diga kunskaper för att framställa, använda och hantera tekniska hjälpmedel och elektroniska hand-
lingar. 

Tabell 45 Exempel på vad kunskap om digitaltekniska materiel och metoder kan omfatta. 

Kategori Framställa Använda och hantera 

Tekniska hjälpmedel – Digitaltekniska komponenter 

– [sammanställa till en] dator, mobil, 
platta. 

– Dator 

– Mobil 

– Platta 

Elektroniska handlingar – Program 

– Format 

– Program 

– Format 

 
Uppdelningen i Tabell 45 talar för att digital kompetens relaterar till användningen och hanteringen, 
medan digital spetskompetens till framställning. Uppdelningen är inte kategorisk. Till exempel, 
användning och hantering innefattar framställning av elektroniska handlingar, och framställning 
förutsätter användning och hantering. Tabellen kan emellertid utgöra grunden för en endimensionell 

                                                
405  Jämför En lägesbild av Digital kompetens (s. 39) "... Det handlar också om ökad efterfrågan av så kallade 

mjuka egenskaper eller kompetenser, såsom samarbetsförmåga, kreativitet, stresstålighet, serviceförmåga, 
ansvarstagande, ett behov som nyligen lyfts av både IT&Telekomföretagen25 och Svenskt Näringsliv26.". 

 Jämför informationssäkerhet, där social manipulation i många fall leder till den svagaste länken i säkerheten, 
eller bristfälliga rutiner för att hantera känslig information leder till dataläckor av användaruppgifter, person-
uppgifter, lösenord. 

406  Ethan Weinberger (2020-07-14) RoboCop and You: Why Facial Recognition Discriminates. 
 Artikel om ansiktsigenkänning med AI. Nämner två fall där anspråk gjorts på "AI" som kan förutsäga sannolik-

heten av en person begår brott i framtiden baserad på analys av deras ansikte. Med andra ord, "digital freno-
logi". 

 https://honestyisbest.com/kernels-of-truth/2020/Jul/14/facial-recognition/ (20200722) 
407  Det finns en subtil övergång som gränsar till teknikoberoende. Ett exempel är språk och visuella representa-

tioner som kommunicerar till användaren funktioner som föranleder en teknisk åtgärd. Den kommunikativa 
representationen kan vara teknikoberoende, eller ha en generell mening som är teknikberoende men inte 
specifik. Till exempel, symboler för att spela upp, pausa, eller stoppa kan vara lika tillämpliga på analoga som 
tekniska hjälpmedel. Vissa saker får emellertid endast mening i teknikspecifika sammanhang. Till exempel, 
hyperlänkar. Den närmare gränsdragningen bör lämpligen utforskas i andra arbeten och utredningar. 

https://honestyisbest.com/kernels-of-truth/2020/Jul/14/facial-recognition/
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skala från grundläggande till mer avancerade kunskaper. Att kunna använda och hantera tekniska 
hjälpmedel och elektroniska handlingar förutsätter kunskap om deras Gränssnitt. Detta bör lämplig-
en därför vara vad som minimalt är nödvändig för att kvalificera grundläggande kunskaper. För pro-
gram är vanligt förekommande gränssnitt CLI, GUI, HLI, TUI, VUI, WUI. Gränssnitten är en funktion 
av specifika program, vilka kan vara dels baserade på formella och informella standarder, dels vari-
era i enlighet med Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3). Det följer att det 
kommer uppstå generella och speciella kunskaper och kompetenser. Detta kan representeras med 
ytterligare en skala. 
 
Grundläggande speciella kunskaper är sådana som är bundna till användningen av specifika ma-
teriel och metoder, medan generella kunskaper kan tillämpas med andra materiel och metoder. Till 
exempel, det är vanligt att många personer har kunskap om produkter eller tjänster från en specifik 
leverantör, men kan inte använda samma kunskaper på produkter eller tjänster från andra leve-
rantörer. Det följer att om leverantörerna följer samma formella eller informella standarder ökar 
sannolikheten att användningen av deras produkter eller tjänster ger kunskap som kan användas 
med andra liknande produkter och tjänster. Det finns många exempel. Ett exempel är utformningen 
av GUI, vilka kan följa liknande mönster. Ett annat exempel är kortkommandon vilka följer vissa 

sedvanor som Ctrl+C och Ctrl+V, vilka kan variera något; ⌘+C och ⌘+V. Ytterligare exempel är 

kommandon till en CLI som följer vissa konventioner; jämför /?, --help, –h, help. 

 
En liknande skala gäller för avancerade kunskaper. Tekniska egenskaper och processer bygger 
vanligtvis på formella och informella standarder. I denna ände blir kunskapen om materiel och me-
toder alltså mer kunskapen om de standarder och informella standarder som används för att imple-
mentera eller sammanställa de digitaltekniska komponenter och elektroniska handlingar som sedan 
kan bli specifika produkter och tjänster. Det följer att om utvecklare följer samma formella eller infor-
mella standarder ökar sannolikheten för att utvecklare får generell kunskap. 
 
Båda axlarna av skalorna kan bli mycket detaljerad, och fler axlar tillkomma, eftersom varianter och 
varianser av materiel och metoder är omfattande. Det faller bortom denna konsekvensutredning att 
utforska alla nivåer och ytterligare relationer. Av betydelse är att det finns ett antagligt samband 
mellan materiel och metoder, och Grundläggande och avancerade kunskaper och kompetenser (a. 
2.3.6.4). 

2.3.6.4 Grundläggande och avancerade kunskaper och kompetenser 

En fullständig kartläggning av generella och speciella kunskaper och kompetenser faller utanför den-
na konsekvensutredning. I Tabell 46 redogörs den innebörd som har betydelse för denna konsek-
vensutredning. Den yttersta gränsen av grundläggande, och övergången till mot mer avancerade 
kunskaper och kompetenser är att kunna framställa elektroniska handlingar i specifika format. Detta 
kräver kunskap om formaten för att kunna göra lämpliga val, vilket kan men behöver inte nödvän-
digtvis aktualisera mer avancerade kunskaper. 

Tabell 46 En enkel sammanställning av exempel om innebörden av grundläggande och avancerade kunskaper och kom-

petenser i sammanhanget av denna konsekvensutredning. 

Kunskaper Grundläggande Avancerade 

Speciella – Förstå specifika program, till exempel 
möjliga inställningar. 

– Förstå specifika format. 

– Förstå specifika standarder. 

– Implementera specifika standarder, till ex-
empel i program eller format. 
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Kunskaper Grundläggande Avancerade 

– Välja lämpliga format [som ett program im-
plementerar] för specifika handlingar. 

Generella – Orientera sig i diverse gränssnitt för att 
kunna välja lämpliga format och inställnin-
gar. 

– Förstå principerna bakom programmen 
och formaten. 

– Orientera sig i diverse standarder. 

– Ställa krav på standarder och deras imp-
lementeringar, och program och inställnin-
gar som är nödvändiga för verksamhetens 
behov och krav. 

2.3.6.5 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna av nuläget som direkt eller indirekt påverkar att materiel 
och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra 
eller förverkliga följande risker: 

– Förutsättningar saknas för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av be-
ständighet (a. 2.3.6.5.1) 

– Förutsättningar saknas för att styra val av materiel och metoder (a. 2.3.6.5.2) 

2.3.6.5.1 Förutsättningar saknas för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet 

Det framgår av nuläget att dels kunskapen om data- och informationsteknik är låg, dels att kompe-
tensen att använda och hantera tekniska hjälpmedel och elektroniska handlingar är begränsat. Det 
finns därför en risk för att förutsättningar saknas för att dels förstå varför vissa val av materiel och 
metoder är mer eller mindre lämpliga med hänsyn till behovet av beständighet, dels förstå hur valen 
kan implementeras i konkreta fall. Risken kan minskas eller helt hanteras genom val och utform-
ningen av verksamhetens materiel och metoder. Detta kräver styrning från verksamhetens ledning, 
men nuläget indikerar en risk för att Förutsättningar saknas för att styra val av materiel och metoder 
(a. 2.3.6.5.2). 
 
Konsekvensen med Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.6.6.1) är att det 
saknas kunskap om de underliggande förhållandena som ger en elektronisk handling form och 
funktion. Risken är att verksamheter utgår från symtomen och inte de egentliga problemen till varför 
elektroniska handlingar inte kan användas och hanteras över tid. 

2.3.6.5.2 Förutsättningar saknas för att styra val av materiel och metoder 

En konsekvens av nuläget är att det råder brist på personer med kunskap om och kompetens inom 
data- och informationsteknik i många, om inte alla, delar av samhället. Det finns därför anledning att 
anta en konkurrens om personer som har eller har förutsättningar för sådan kunskap och kompetens. 
En stor del av efterfrågan på den Svenska arbetsmarknaden (a. 2.2.6.1) tolkas här avse ”läs och 
skrivförståelse” av data- och informationsteknik som faller inom ”avancerade kunskaper” som bes-
krivet i Grundläggande och avancerade kunskaper och kompetenser (a. 2.3.6.4). Denna nivå av 
kunskap och kompetens tolkas inte bara vara väsentlig för ”IT-utvecklare”, men nödvändig för andra 
nyckelpersoner i en verksamhet. 
 
Med nyckelpersoner avses personer i en verksamhet som fattar formella eller informella beslut eller 
gör direkta eller indirekta val som påverkar verksamhetens förutsättningar för att framställa elektro-
niska handlingar. Ett exempel är beslutsfattare som chefer, ledare, funktionsansvariga. Ett annat 
exempel är experter, verksamhets- och processutvecklare, upphandlare. Dessa nyckelpersoner di-
rekt eller indirekt bestämmer eller påverkar användningen av materiel och metoder. Till exempel, 
genom anställningar, formuleringen av arbetsrutiner och -villkor, beställningar av utredningar, inköp 
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av hård- och mjukvara, insatser för personalutbildning och -utveckling, investeringar i utvecklings-
projekt, utredningar.408 
 
En medveten strategisk planering, eller för att sådana ska få avsedd nytta, kräver kunskaper om 
materiel och metoder och hur de kan förverkliga verksamhetens behov och krav. Detta förutsätter 
dessutom en medveten strategisk planering av verksamhetens behov och krav.409 Det verkar sedan 
finnas en uppfattning om att verksamheter är bättre på det ”tekniska” än det senare.410 En skillnad 
bör emellertid göras mellan att få tekniken att fungera och förstå varför tekniken fungerar. Det förra 
kan uppfylla verksamhetens behov av och krav på etablerade eller ”paketerade” lösningar. Till exem-
pel, e-post, kontorsprogram, webbplatser. Det senare är däremot nödvändigt för att kunna funda-
mentalt förändra och anpassa materiel och metoder till verksamhetens behov och krav.411 
 
Samma nivå av kunskap och kompetens är emellertid inte nödvändig för alla personer i en verksam-
het, eller utomstående som kommer i kontakt med verksamheten. Det är tillräckligt att dessa perso-
ner förstår gränssnittet för att använda och hantera de tekniska hjälpmedel och elektroniska hand-
lingar verksamheten framställer. Krav på kunskap kan i sammanhanget som högst vara att kunna 
välja rätt inställningar i gränssnittet för de typer av elektroniska handlingar som framställs. Till exem-
pel, det kan vara tillräckligt att personer förstår vilka inställningar som ska väljas för att framställa 
PDF/A, eller när bilder ska vara i PNG, JPG eller SVG. Det framgår emellertid av nuläget i Tabell 12 
att ställa krav på kunskaper om inställningar kan vara på gränsen av grundläggande kunskaper i 

                                                
408  Jämför SOU 2018:72 (s. 132:3) Expertgruppen anser ”… att regeringens tydliga ambitioner inom området 

digitalisering av den offentliga sektorn kräver en bred satsning på digital kompetens i förvaltningen, inte minst 
på ledande positioner. …”. 

409  Jämför SOU 2018:72, avsnittet  (s. 42-43) Centralt och distribuerat ledarskap, ”Forskning visar att avgörande 
faktorer för att genomföra digitala satsningar är att satsningarna är förankrade i ledningen och att ledningen är 
engagerad i genomförandet. Det finns en hög korrelation mellan ledningens engagemang och förmågan till 
transformation inom en organisation. Däremot finns det låg korrelation mellan digital transformation och graden 
av involvering av it-avdelningen. Om denna avsaknad av samband beror på att it involveras för lite eller för att 
de inte har rätt kompetens framkommer inte. Tydligt är att digitalt förändringsarbete måste utgå ifrån 
ledningens syn på nödvändiga förändringar.45 Detta har även nyligen lyfts fram i en studie som visar att det 
finns ett tydligt samband mellan ledningens engagemang och om satsningen lyckas eller ej.46…”. 

 Se även (a. 2.6.2, s. 43-44) Att styra digitala satsningar, ”Många organisations- och beslutsmodeller utgår ifrån 
att ledare har relevanta och nödvändiga kunskaper om verksamheten och att det dessutom råder enighet om 
den kunskap som finns. I stället är situationen i många fall den motsatta. Organisationer präglas av en mång-
facetterad kunskapsbas och det saknas ofta samstämmighet om vilken kunskap som är sann.47 

  Att styra komplexa organisationer innebär därför att ledningen behöver överge det individorienterade 
ledarskapsidealet i vilket det finns en övertro att chefer kan fatta välgrundade beslut på egen hand.48 Det är 
även centralt att undvika överstyrning och i stället styra mer med mål, värderingar och tillit. Samtidigt måste 
ledarskapet fokusera på att skapa en helhetssyn och ta vara på de mångskiftande kompetenser som finns 
inom en organisation. Att styra kan därmed sammanfattas som förmågan att utveckla strukturer och övergri-
pande målbilder så att medarbetarnas kreativitet och entusiasm kan frodas.49”. 

410  Till exempel, se RIR 2019:28 (s.7) ”... Myndigheterna är bäst på det rent tekniska, vilket skulle kunna tyda på 
att livscykelhanteringen främst görs utifrån it-avdelningens perspektiv, snarare än utifrån en analys av myn-
dighetens övergripande behov. ...”. 

 Jämför Konsekvenser (a. 2.3.7.6), om uppfattningen att det inte finns ett hinder mot teknisk interoperabilitet. 
411  Jämför RIR 2019:28 (s. 29) ”Digitalisering handlar om mer än bara teknik och bör snarare ses som verksam-

hetsutveckling med stöd av digitala verktyg. ...”. 
 Jämför SOU 2018:72 (s. 136) ”… att digitalisering inte är it. It är endast det verktyg med vilken förändringen 

kan ske, eftersom det möjliggör nya lösningar och annorlunda angreppsätt.”. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 189 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

nuläget. Det antas här däremot att en verksamhet kan genom val av lämpliga materiel och metoder, 
och riktad utbildning förändra läget, åtminstone internt. 
 
En förenkling av gränssnittet förutsätter emellertid att alla nödvändiga funktionaliteter finns tillgän-
gliga för att bedriva arbetsuppgifter. Att på styrande plan fatta beslut om vad som krävs på operativ 
plan ställer därför en fullständig förståelse av ledningen för dels materiel och metoder, dels verk-
samhetens behov och krav. 
 
Risken med nuläget är följaktligen att bristen på kunskap och kompetens kommer att påverka den 
styrande delen av en verksamhet, vilka bestämmer val av materiel och metoder, och därigenom den 
verkställande delen av verksamheten som ska använda och hantera tekniska hjälpmedel och elek-
troniska handlingar. 

2.3.6.6 Orsaker 

De direkta eller indirekta orsaker till nuläget som påverkas av att materiel och metoder för olika fall 
inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas kunna förklaras av: 

– Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.6.6.1) 

– Bristfälliga generella kunskaper (a. 2.3.6.6.2) 

– Utbildning (a. 2.3.6.6.3) 

2.3.6.6.1 Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk 

Det framgår av Utbildning (a. 2.3.6.6.3) att det saknas underlag för att dra slutsatser om orsakerna 
till nuläget av kunskap och kompetens. Av nuläget framkommer emellertid att fokus har hamnat på 
teknikoberoende och teknikberoende aspekter av materiel och metoder, vilket kan jämföras med till 
exempel ökad efterfrågan på generella programmeringskunskaper. Med andra ord, det har inträffat 
abstraktioner, förenklingar, och generaliseringar som inte tar hänsyn till det teknikspecifika. 
 
Det antas att en orsak till detta nuläge är att materiel och metoder har konceptualiserats som ”mo-
nolitiska konstruktioner”. Till exempel, ”ett IT-system”, ”ett e-arkiv” eller ”ett verksamhetssystem”. Det 
är dessutom vanligt att specifika produkter eller tjänster endast presenteras som ”ett märke”. Till 
exempel, Adobe DC, Google Docs, Microsoft 365, Mozilla Firefox, LibreOffice. Många program är 
emellertid sammanställningar av andra program, och ”märket” är i många fall endast en ”paketering” 
eller gränssnitt till underliggande program, vilka kan dessutom härstamma från andra företag eller 
utvecklare. Till exempel, LibreOffice använder programmet Poppler för att framställa både PDF och 
PDF/A, medan det inte är tydligt vilket program Microsoft Office 2016 använder för att framställa 
PDF och PDF/A.412 
 
Det finns många förklaringar till en sådan förenkling. Till exempel, att det är mer praktiskt, kommuni-
kativt, eller marknadsföringsbart. Problemet är att det verkar påverka val av materiel och metoder 

                                                
412  Microsoft Answers, PDF/A 1a in Office 2016 for Office 365. Det verkar som att Microsoft har ändrat den bakom-

liggande PDF-programmet någon gång mellan version 16.0.7571.2109 och 16.0.7070.2028. Konsekvensen 
blev att användare började, oavsiktligt, framställa PDF/A-3. 

 https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_winother/pdfa-1a-in-office-2016-for-office-365/a5ccad3e-fc33-
4d7f-8c62-7c298a17a936 (20200811) 

https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_winother/pdfa-1a-in-office-2016-for-office-365/a5ccad3e-fc33-4d7f-8c62-7c298a17a936
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_winother/pdfa-1a-in-office-2016-for-office-365/a5ccad3e-fc33-4d7f-8c62-7c298a17a936
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genom att det förloras kunskap om vad som är relevant om det underläggande ”systemet”, ”produk-
ten” eller ”tjänsten”.413 Av betydelse i detta sammanhang är de specifika materiel och metoder som 
faktisk implementerar formaten i elektroniska handlingar. Vanligtvis är det ett program eller mer 
specifikt ett programbibliotek som kodar och avkodar ett format eller flera format. Det vill säga, utför 
formatimplementeringen. Till exempel, Poppler, libpng, OpenH264. Det är denna formatimplemen-
tering som kan variera mellan leverantörer och mellan program, men kan även vara detsamma. Om 
verksamheten kan identifiera programmen är det alltså möjligt att ta del av dem och ställa tekniska 
krav på Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3). 
 
I det större sammanhanget är det av betydelse att förstå att formatimplementeringen är en del av 
och kan vara beroende av programimplementeringen, vilken i sin tur kan vara en del av och bero-
ende av systemimplementeringen. Till exempel, det förra kan avse allt från programmeringsspråket 
som används för programmet till de argument som kan skickas till programmet, medan det senare 
kan avse allt från operativsystemet till konfigurationen av och typen av information i systemet. 
 
Det följer att en abstraktion eller förenkling av redogjorda aspekter riskerar att förbise relevanta tek-
niska krav, eller dokumentation. Detta kan förklara många problem i nuläget. Till exempel, Föråldra-
de IT-system (a. 2.2.1.1), och svårigheter att föra dokumentation.414 Det bör vara av betydelse att 
såväl beställare som leverantörer förstår och kan förklara dels vilka program som utför vilka funktio-
naliteter, dels att det finns olika sätt att sätta samman ett system (systemimplementering), olika sätt 
att sätta samman ett program (programimplementering), och olika sätt att koda och avkoda ett format 
(formatimplementering). 
 
Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk kan även förklara andra brister i kunskap 
och kompetens hos slutanvändare. Till exempel, kunskap om knappar som ”spela upp”, ”stoppa” 
och ”pausa” kräver en förståelse för konceptet ”ljud” eller ”rörlig bild”. Ett uppspelningsgränssnitt för 
någon som endast förstår konceptet ”stillbilder” är intetsägande. Med andra ord, ett gränssnitt förut-
sätter att användaren förstår vad gränssnittet kontrollerar. Detta bör vara tämligen uppenbart för 
gränssnitt som är intuitiva eller standardiserade. Fråga om sådana fall där gränssnitten kontrollerar 
koncept som inte är uppenbar. Till exempel, ett kontorsprogram kan konfigureras för att använda 
formatmallar, vilket kan få konsekvenser för struktureringen av information. Formatmallar är vanligt-
vis deklarativa med egenskaper som kan ärvas. Om kunskap saknas om nämnda begrepp i föregå-

                                                
413  Jämför COM(2013) 455 final (20130625) (s. 3) ”A ‘lock-in’ situation will usually imply that procurement docu-

ments for the next contract related to the ICT system causing the ‘lock-in’ will contain references to the brand 
name of that system. Purchasers must resort to reference to brand names, because the lack of information 
about the ICT system makes it impossible to describe the system sufficiently precise in any other way.”. 

414  Jämför RIR 2019:28 (s. 44) Riksrevisionen ställde frågor kring vad myndigheterna dokumenterar i sina eventu-
ella livscykelplaner, vilka 40 % hade en för samtliga eller majoritet av sina system, medan 55 % för åtminstone 
hälften av sina system. Riksrevisionen konstaterade (s. 45) att ”Av svaren framgår att användning, system-
beroende och kortsiktiga mål och aktiviteter dokumenteras i ungefär 70 procent av fallen. Historiska kostnader, 
långsiktiga planer, riskanalyser och systemets hälsa dokumenteras i mycket lägre utsträckning.85”, och (not-
hänvisning 85) ”Historiska kostnader dokumenteras i ungefär 20 procent av fallen, långsiktig plan med mål, 
aktiviteter och resursbehov i 48 procent av fallen, riskanalys avseende risker kopplade till it-systemet i 54 
procent av fallen och systemets hälsa (övergripande, teknisk och funktionell) i 54 procent av fallen.”. Se även 
Investeringar och nytta (a. 2.2.4). 

 Jämför Riksarkivet (dnr 22-2018-5640) Muntlig behandling av RA-FS 2009:1, om svårigheter med att upprätta 
tillräcklig dokumentation över elektroniska handlingar. 
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ende två meningar blir det alltså inte bara svårt att använda och hantera gränssnittet för format-
mallar, men det saknas även anledning att söka fram, använda eller efterfråga sådana funktion-
aliteter. 
 
På samma sätt kan andra problem förklaras, vilka grundar sig i att underliggande koncept har abstra-
herats bort eller förenklats. Till exempel, det är inte ovanligt att diskussioner i nuläget om lämpliga 
materiel och metoder för bevarande av elektroniska handlingar avgränsas till ”filformat”. Denna för-
enkling förbiser att filformatet endast organiserar andra format. En datafil med i filformatet PNG kan 
innehålla en bild som tekniskt är ekvivalent med en datafil i filformatet PDF/A som innehåller en bild 
kodad med Deflate. Det vill säga, ”PNG”. Med andra ord, en förenklad förståelse kan begränsa 
möjligheterna att överväga alla lämpliga alternativ i det enskilda fallet utifrån verksamhetens förut-
sättningar och omständigheter. 

2.3.6.6.2 Bristfälliga generella kunskaper 

Det följer av Teknikberoende och teknikspecifik kunskap och kompetens (a. 2.3.6.3) att det finns ett 
samband mellan kunskap och kompetens och Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7). Med andra 
ord, en typ av ”kunskaps-interoperabilitet”, vilket kan representeras av en endimensionell skala. På 
ena ändan finns kunskap om formella eller informella standardiserade materiel och metoder vilka 
ska vara generellt tillämpliga på alla implementeringar som följer samma standarder. Det följer att ju 
mer implementeringen avviker från standarderna desto mer specialiserad kunskap krävs för att 
förstå avvikelserna. På andra änden finns därför speciella kunskaper om specifika materiel och me-
toder, vilka endast är tillämpliga på specifika implementeringar. 
 
Det följer emellertid inte från ”kunskaps-interoperabilitet” att användningen av standarder har ett 
samband till efterfrågan på kompetensbehov, eftersom ett sådant behov kan var knutet till en nät-
verkseffektbubbla som beskrivet i Sambandet mellan standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7.1). 
Till exempel, en marknad som domineras av en specifik produkt eller tjänst kan komma att efterfråga 
kompetenser som ansluter till just den produkten eller tjänsten. Det betyder emellertid att speciella 
kunskaper av specifika materiel och metoder kan på en marknad i praktiken uppfattas vara generella. 
Problemet är att på samma sätt som en nätverksbubbla kan spricka kan ”pseudo-generella” kunska-
per bli irrelevanta när andra specifika materiel och metoder ersätter tidigare populära, eller när det 
ställs krav på faktiska generella kunskaper. Ett exempel på grundläggande nivå av kunskap och 
kompetens är GUI som sedan länge har följt en informell standard utifrån specifika produkter, och 
en ändring av användargränssnittet kan medföra att personer inte längre kan tillgodogöra sig sin 
tidigare kunskap. Med andra ord, det finns ingen egentlig generell kunskap eller kompetens om 
datorer och program, utan en inlärd grafisk representation av kommandon, och avvikelser från detta 
blir intetsägande.415 Sådan kunskap kan även leda till psykologiska effekter där vissa gränssnitt 
associeras som ”effektiv, ny, modern teknik”. Det kan även bli svårt för leverantörer att innovera och 
konkurrera på en sådan marknad.416 Närliggande problem är när terminologin i programmen skiljer 
sig, eller vad funktionaliteter gör; avvikelser från inlärda vanor riskerar att ge intrycket till användaren 
att programmet är ”dåligt” eller ”gör fel”. 
 

                                                
415  Jämför SOU 2018:72 (s. 144) ”… Om tjänsten i sin tekniska lösning inte tagit höjd för att mobila lösningar 

kanske inte är det gränssnitt som vi förväntar oss om fem–sju år, behöver tjänsten sannolikt göras om. …”. 
416  Ibland med framgång, ibland med misslyckande. Exempel på det förra är Microsoft Office 2007 som lyckades 

införa ett bandgränssnitt (eng. ribbon). Exempel på det senare är Windows 8 vars ”Metro”-gränssnitt inte riktigt 
gick igenom, däribland borttagande av ”startmenyn” vilket infördes igen i Windows 8.1. 
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Det finns samtidigt ändå en anledning för aktörer i en marknad att efterfråga generella kunskaper 
även i nätverkseffektbubblor. Det vill säga, att ställa krav på att personer har en djupare förståelse 
av program, deras begreppsapparater och tillämpningsområde. Till exempel, i sammanhanget av 
dokument kunna koncept som dokumentmallar, stilmallar, [logisk, semantisk] struktur, och metadata. 
Syftet är att användaren ska vara medveten om, kunna ställa krav på och söka fram funktionaliteter-
na. Detta förutsätter att det inte finns Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 
2.3.6.6.1). En förklaring till nuläget med bristande digital kompetens är att kunskap och kompetens 
på grundläggande nivå är kopplat till specifika implementeringar. Det saknas tillräckligt underlag för 
att dra den slutsatsen, men det följer implicit om antagandet stämmer för Konsekvenser (a. 2.3.7.6) 
av Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7), vilket indikerar en inlåsning till specifika materiel och 
metoder. För att sammanfatta problemet. De svenska läroplanerna och kurserna verkar lära ut 
generella grundläggande kunskaper (teknikoberoende, teknikberoende),417 men om detta sker 
genom specifika implementeringar finns risk att kunskapen blir ”inlåst”. 
 
På en mer avancerad nivå av kunskap och kompetens kan förekomsten av olika ”teknologier” föran-
leda en liknande situation. Nya programmeringsspråk, programbibliotek, programramverk, program-
plattformar ställer krav på specialiserade kunskap. En programmerare som lär sig en representation 
av logik och format utan att förstå bakomliggande koncept riskerar att låsa sig till specifika materiel 
och metoder. Detta tolkas vara en anledning till varför Svenska arbetsmarknaden (a. 2.2.6.1) efter-
frågar generella programmeringskunskaper, vilka emellertid endast ger förutsättningar för att specia-
lisera kompetensen. Till exempel, programmeringsspråk kan skilja sig från varandra i syntax men 
implementerar i grunden samma eller liknande [abstrakta] datatyper och principer i en specifik exek-
veringsmiljö. En generell kunskap om datorspråk ger därför en god grund för att använda och han-
tera olika programmeringsspråk. Det innebär emellertid inte att kunskapen kan överföras mellan dem 
med samma enkelhet. Det kan finnas särskilda idiom och specifika implementeringar som kräver 
mer kunskap om programmeringsspråket, datorspråk eller även mer generell kunskap om datorer 
(jfr Assembly, C, C++, Python, PHP, Javascript). Med andra ord, det finns inte ett ”generellt prog-
rammeringsspråk”. Det vill säga, i den utsträckning efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden är 
avsedd att programmera måste det ske i ett eller flera specifika programmeringsspråk. 
 
Det är emellertid generella kunskaper om formella och informella standarder som har ett samband 
till lämpligheten av materiel och metoder. Mer avancerade kunskaper, som generella programme-
ringskunskaper, kan utföra system- och programimplementeringar, men om kunskap saknas om 
formella och informella standarder och Sambandet mellan standarder och implementering (a. 
2.3.7.3) finns risk att programmen inte blir lämpliga med hänsyn till behovet av beständighet. Det 
saknas underlag om kunskapen av formella och informella standarder på den Svenska arbetsmark-
naden (a. 2.2.6.1) eller i Utbildningar (a. 2.3.6.6.3), men det finns tillräckligt med underlag för att anta 
att det finns ett samband mellan efterfrågan på behovet av generella kunskaper och kunskap om 
standarder. Om antagandet stämmer finns även ett samband mellan behovet av generella kunska-
per och Inre och yttre interoperabilitet (a. 2.3.7.2.1). 
 
Antagandet bygger på att hindren för yttre interoperabilitet är färre än inre interoperabilitet eftersom 
de är mer standardiserad, eller till exempel ”rigida”. Det vill säga, [nya] specifika implementeringar 
är svårare att införa på grund av Ossifikation (a. 2.3.7.3.4). Det betyder att generella kunskaper om 

                                                
417  Jämför Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (s. 13-14) Varierande förmåga bland elever att 

använda digital teknik. 
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hårdvara och kommunikationsprotokoll bör vara mer ”interoperabel” mellan verksamheter. Motsats-
vis gäller att det finns fler hinder för inre interoperabilitet, och generella kunskaper är inte ”interope-
rabla” mellan verksamheter eftersom dessa har behov av och krav på mer specifika implemente-
ringar av formella och informella standarder. Om däremot verksamheter implementerar materiel och 
metoder med hänsyn till behovet av beständighet bör implementeringarna bli mer generiska och 
därmed kan kunskapen om dem bli mer generell. Den gemensamma referenspunkten är formatimp-
lementeringen. Med andra ord, de kunskaper som bör efterfrågas av verksamheter är alltså om 
standarder och hur de bör implementeras. 
 
Antagandet kan jämföras med nuläget för den Svenska arbetsmarknaden (a. 2.2.6.1). Av arbetsför-
medlingens kartläggning i Figur 11 framgår en uppskattad brist på: 

– Mjukvaru- och systemutvecklare418 

– Systemanalytiker och IT-arkitekter419 

– Systemförvaltare420 

– Drifttekniker, IT421 

– Nätverks- och systemtekniker422 

Efterfrågan på drift, nätverks- och systemtekniker är något lägre än de övriga yrkena. Detta kan 
jämföras med Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering. Av Tabell 11 framgår 
en relativ stor efterfrågan på kompetenser för ”IT-infrastruktur - drift och förvaltning” och ”Infrastruk-
turutbyggnad och drift av publika telekomnät”, men av Figur 12 kan läsas att efterfrågan antas min-
ska inom 3 till 5 år. Av Figur 13 framgår att relativt till antalet anställda idag finns det mindre efterfrå-
gan på sikt av bland annat ”IT-infrastruktur - drift och förvaltning”, och minst för ”Infrastrukturutbygg-
nad och drift av publika telekomnät”. De starkaste drivkrafterna som tolkas påverka sådana behov 

                                                
418  ”Systemutvecklare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån 

ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens 
arbete.”, genomsnittslön 44 200 kr/mån. 

 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1129 (20200730) 
419  ”IT-arkitekter arbetar med att se till att de IT-system som används inom en organisation eller i ett företag stödjer 

verksamheten. De är spindeln i nätet och har en helhetssyn över organisationens IT-struktur. De fungerar ofta 
som länken mellan de som utvecklar tekniken och de som använder den.”, genomsnittslön 47 900 kr/mån. 

 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1199 (20200730) 
420  ”En systemförvaltare arbetar med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. De 

ser till att systemet hela tiden utvecklas så att det stödjer verksamheten i företaget, att det är säkert och att de 
som använder det vet hur de ska göra.”, genomsnittslön 44 800 kr/mån. 

 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1303 (20200730) 
421  ”Drifttekniker inom IT arbetar med att underhålla servrar, infrastruktur och applikationer. Drifttekniker sköter 

den dagliga driften av informations- och kommunikationssystem, kringutrustning, maskinvara, programvara 
och annan datorutrustning för att identifiera och förebygga fel och driftstörningar. I rollen är man expert på 
datorer och behöver vara bra på att lösa problem.”, genomsnittslön 36 000 kr/mån. 

 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1480 (20200730) 
422  ”Nätverkstekniker arbetar med den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer. Infrastrukturen för 

kommunikation på ett företag utgörs av telefoni, webblösningar och datorer som är sammankopplade med 
varandra i ett nätverk. För att nätverket ska fungera krävs kommunikationslänkar. Länkarnas funktion utvecklas 
och underhålls av nätverkstekniker.”, genomsnittslön 40 800 kr/mån. 

 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1206 (20200730) 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1129
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1199
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1303
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1480
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1206
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verkar vara enligt Figur 18 ”Prestationskrav på telekominfrastruktur” och ”Mobil kommunikation, med 
nyttjande av sensorer, olika slags mobila nät och sammankopplingar av sakernas internet (IoT)”. 
 
Genomsnittslönen för drift, nätverks- och systemtekniker är sedan något lägre än för övriga yrken, 
vilket kan indikera till exempel ett större utbud av arbetskraft i förhållande till efterfrågan i nuläget, 
eller lägre kunskapskrav. Det framgår emellertid av enkäten att efterfrågan är relativt högt, och det 
kan inte heller tolkas att kunskapskraven är lägre för denna yrkesgrupp. Däremot kan generella 
kunskaper av ”yttre interoperabilitet” förklara löneskillnaden. Det krävs inte samma specialiserade 
kunskaper som för ”inre interoperabilitet”. Med andra ord, området är mer standardiserad och där-
med kan ha mer konkurrens, vilket alltså skulle förklara löneskillnaderna.423 

2.3.6.6.3 Utbildning 

Det saknas underlag för att bedöma sambandet mellan nuläget för kunskap och kompetens och den 
utbildning som föranledde till den kunskapen och kompetensen.424 Det finns emellertid anledning att 
anta att val av materiel och metoder som inte är lämpliga med hänsyn till behovet av beständighet 
har ett samband till utbildning. 
 
Av nuläget framgår att offentliga utbildningar redan från förskolan tar hänsyn till digital kompetens, 
och ända upp till gymnasiet har en djupgående och bredd utbud av utbildningar. En liknande genom-
gång av högskola och universitet har inte gjorts, men det finns ingen anledning att anta att det skulle 
finnas brister på denna nivå. Redogörelsen av nuläget har inte heller innefattat innehållet av utbild-
ningarna; dels vad som lärs ut, dels hur det lärs ut. Det finns flertal utredningar om innehållet i det 
svenska skolväsendet, vilka i huvudsak har ett teknikberoende men inte teknikspecifikt perspektiv. 
Det hänvisas endast allmänt till ”digital teknik” eller ”digitala verktyg”, och hur det förekommer och 
används i utbildningen.425 
 
En förklaring till denna abstraktion eller förenkling är att tekniska hjälpmedel på ytan skiljer sig lite 
från varandra i nuläget. Till exempel, mellan datorer, mellan mobiler, och mellan plattor. De har lik-
nande fysiska egenskaper, och gränssnitt. Detta gäller även för många andra ”produkter” och ”tjän-
ster”. Till exempel, ”appar”, program, webbsidor. Det finns givetvis utmärkande undantag, men på 
kort sikt kan samtliga typer av tekniska hjälpmedel och program uppfylla behov av och krav på en 

                                                
423  Jämför Digg (Dnr 2019-162) (s. 36) ”Andelen utkontrakterade tjänster återspeglar myndighetens resursförsörj-

ningsstrategi inom IT. En ökad standardisering (industrialisering) av IT-verksamhet driver utvecklingen inom 
resursförsörjning. Det innebär att en myndighet i allt högre grad kan konkurrensutsätta sin IT-verksamhet.”. 

424  Det finns emellertid indikationer på hur det har varit. Till exempel, jämför Digital kompetens i förskola, skola 
och vuxenutbildning (s. 11) På högstadienivå anger sex av tio äldre elever och på gymnasienivå anger sju av 
tio elever att de inte fått lära sig att förstå hur programmering fungerar, medan sex av tio respektive sju av tio 
anger att de inte har fått lära sig hur de ska programmera själva. Jämför (s. 17) Störst behov av kompetens-
utveckling inom programmering och behovet har ökat i förskolan och grundskolan. Se även (s. 17-18) Behov 
av kompetensutveckling finns också inom andra områden…, och (s. 37) Goda grundläggande datorkunskaper 
bland lärarna. 

425  Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Till exempel, se (s. 20++) Likvärdig tillgång och an-
vändning, (s. 24-25) Fortsatt stort behov av investeringar i digital teknik och digitala verktyg, (s. 25) Datorerna 
används i de flesta ämnen, (s. 27) Krånglande teknik…, (s. 28, s.ä. 38-39) …som inte alltid kan åtgärdas 
snabbt, och (s. 29) De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och med-
föra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt (delmål 2.3). 

 Se även Digitala verktyg i undervisningen Matematik och teknik i årskurs 7 7-9. 
 Jämför dock Skolverket, Modulområde Digital kompetens. 
 https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla (20200730) 

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla
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utbildning. Till exempel, lära ut ”e-post”, ”Internet”, ”kontorsprogram”.426 Till exempel, alla operativ-
system i dagsläget kan uppfylla sådana behov och krav. 
 
På lång sikt antas valen däremot ha betydelser för att förstå teknikens möjligheter och begränsnin-
gar. Till exempel, det finns fundamentala skillnader mellan de tre dominerande operativsystemen 
som med tiden kommer att påverka användningen och hanteringen. Förutom tekniska skillnader,427 
och deras användargränssnitt, finns bakomliggande rättsliga villkor, ekonomiska motiv, och filosofi-
ska drivkrafter.428 Därtill skiljer sig utbudet av program för respektive operativsystem som med tiden 
blir vad som används för att forma kunskaper, tankesätt och arbetssätt, vilket gör det svårt att ”byta” 
till ett annat operativsystem. En liknande situation gäller för alla program och de format som prog-
rammen lagrar information. Till exempel, för det förra, vilka funktionaliteter som stöds, för det senare, 
hur information kan representeras. Med andra ord, valen av materiel och metoder formar erfaren-
heter kring personers sätt att tänka och resonera kring en dator, vilket inte med enkelhet kan ”läras 
om”.429 
 
Personer framställer elektroniska handlingar utifrån sina kunskaper och kompetenser, vilka kan bli 
en fysisk manifestation av deras ”kunskapskällor”. Till exempel, i form av anteckningar, brev, bilder, 
databaser, dokumentation, inställningar, kod, musik, texter, spel, webbläsare. Dessa kunskapskällor 
kan bli svåra att flytta eftersom de elektroniska handlingarna kan dels ha växt till och organiserats i 
en omfattande samling, dels vara i format låsta till särskilda program på grund av bristande Stand-
arder och interoperabilitet (a. 2.2.7).430 Det finns därutöver fler skäl som kan försvåra eller motivera 
en ”omskolning”. Till exempel, anspråk på tid och energi, bekvämlighet av det som redan är bekant, 
och nätverkseffekter i bekantskaps- eller yrkeskretsar. 
 
Problemen ackumuleras dessutom genom att mer avancerade kunskaper utgår från grundläggande 
kunskaper. Medan mer avancerade kunskaper om de bakomliggande principerna kan ge insikt till 
nya möjligheter och befintliga begränsningar kan det fortfarande vara svårt att ändra etablerade 
vanor med hänvisning till nämnda exempel i föregående stycken. Det verkar tvärtom finnas en risk 

                                                
426  Jämför Digitala verktyg i undervisningen Matematik och teknik i årskurs 7 7-9 (s. 28) ”I granskningen framkom-

mer att digitala verktyg används på alla skolor för att skriva texter, hämta och få information. De flesta skolor 
har en lärplattform som används för kommunikation och att lägga upp arbetsuppgifter och material till eleverna. 
Detta sätt att använda digitala verktyg kan vara tidseffektivt. Användningen och val av verktyg behöver dock 
anpassas specifikt efter ämne och innehåll. En övergripande generell metod eller gemensamma verktyg fun-
gerar inte för alla ämnen. Lärare behöver kunna kombinera sina ämneskunskaper och metoder inom sitt ämne 
med sin pedagogiska kunskap om hur elever lär, med teknisk kunskap om olika teknikers funktionalitet, möjlig-
heter och begränsningar.57 Det är avgörande att valen av verktyg görs medvetet och planerat ur ett ämnes-
didaktiskt perspektiv för att ha avsedd effekt.”. 

427  Se vidare författningskommentarerna till definitionen Tekniska process [på operativsystemsnivå]. 
428  Jämför Why Schools Should Exclusively Use Free Software. 
429  Jämför Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (s. 

139-140) om val av materiel och metoder utifrån vad man är van vid eller känner igen. 
 Jämför Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning, avsnittet (s. 22-23) Privat inköpt dator, dator-

plattor eller smartphone får användas i lektionsundervisningen främst i högre årskurser. Det bör därför vara 
intressant att jämföra skolans val av materiel och metoder med elevernas val för att få en indikation om det 
finns en påverkan. En liknande jämförelse är intressant för högre utbildningsnivåer, och egentligen ända fram 
till den tekniska miljön på arbetsplatser. 

430  Jämför Arkivering som ett sista steg (a. 2.3.2.4.1). 
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för att grundläggande kunskaper ger en hämmande effekt. I Konkurrensverkets Uppdragsforsknings-
rapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens kan utläsas (s. 96), med hakparenteser, 
fet- och kursiv stil i ursprungligt text: 
 

Strategidokument lyfter fram kompetensinlåsning som en utmaning att hantera för att uppnå 

teknologineutralitet och plattformsoberoende. För organisationer som gjort stora investeringar 

och vars befintliga personal, under lång tid, skaffat sig kompetens för att arbeta med en viss 

teknologi och plattform kan en strategisk ambition från organisationen att sikta på ett 

plattformsoberoende möta starkt motstånd bland olika formella och informella beslutsfattare 

inom organisationen. I händelse av att det går prestige i beslut angående denna typ av strategier 

kan situationer uppstå där viss personal inom den egna organisationen känner sig utmanade efter 

att tidigare ha skaffat sig en inflytelserik position, exempelvis genom externa erkännanden i form 

av olika certifieringar och utbildning på den specifika teknologi som använts. Det finns exempel 

på strategier som konstaterar att framtida teknologival, som en konsekvens av tidigare strategiska 

val, även fortsättningsvis kommer att ske på befintlig plattform: 

”[Myndighetens namn] som en helt plattformsoberoende myndighet kommer inte att vara möjligt 

att uppnå p.g.a praktiska skäl och redan investerad kompetens hos befintlig personal. 

Egenutvecklade system kommer därför i första hand att utvecklas för en Microsoft baserad 

plattform.” 

En annan organisation som i sin strategi ger uttryck för att de avser standardisera och utveckla 

den kompetens som idag finns inom den egna organisationen mot teknologier från strategiska 

partners, uttrycker detta på följande sätt: 

”Vi strävar mot att standardisera och utveckla vår kompetens mot våra strategiska partners så 

som Microsoft och ESRI.” 

Denna strategi innebär utmaningar för att undvika en framtida, potentiellt mycket problematisk, 

kompetensinlåsning som begränsar framtida alternativ vid strategiska överväganden och beslut. 

 
Resultatet är en Inlåsning och utestängning (a. 2.3.7.6.3) av Kunskap och kompetens (a. 2.3.6) som 
medför att de materiel och metoder som en användare lär sig, bygger sin kunskap och blir kompetent 
med bildar en ”kognitiv partiskhet” som riskerar att utesluta andra alternativ och möjligheter. Risken 
är att det bidrar till Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.6.6.1) av verklig-
heten. Till exempel, att det i statliga myndigheter utredningar förekommer en specifik leverantörs 
varumärke, AD (eng. Active Directory), för definitionen av IT-kostnader per användare (a. 2.2.5.5). 
Ett förverkligande av ”kompetensinlåsning” riskerar i sin tur att en verksamhet låsas in till leveran-
törsspecifika materiel och metoder genom att tillgången på kompetens bestämmer val av materiel 
och metoder, vilket i sin tur bestämmer efterfrågan på framtida kompetenser.431 

                                                
431  Jämför Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (s. 

97) ”En andra strategi som används av en myndighet är att alltid låta ’tillgången på kompetens utgöra en grund 
för beslut då olika lösningar och tekniker övervägs’. Konsekvensen av att tillämpa denna strategi kan, i värsta 
fall, bidra till att välja teknologi utifrån tillgången på kompetens och som en konsekvens av detta, i 
förlängningen, skulle kunna bidra till kompetensinlåsning.”. 
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2.3.7 Standarder och interoperabilitet 

Frågan är vilka och till vilken utsträckning de Orsaker (a. 2.3.7.7) som leder till och de Konsekvenser 
(a. 2.3.7.6) som följer av Nuläget (a. 2.2) för Standarder och interoperabilitet (a. 2.2.7) direkt eller 
indirekt påverkas av att respektive påverkar att materiel och metoder för olika fall inte uppfyller krav 
med hänsyn till behovet av beständighet. 
 
Definitionen och innebörden av standarder och interoperabilitet och den bakomliggande begrepps-
apparaten har ingående behandlats i författningskommentarerna och används i denna konsekvensu-
tredning med samma betydelse.432 Sammanfattat är standarder 

1. tekniska specifikationer, men en teknisk specifikation är inte nödvändigtvis en standard, 

2. formellt standardiserade genom ett förfarande, vilket kan vara erkänt av rättsordningen, till exem-
pel förfarandet hos standardiseringsorganisationer, konsortier, andra intresseorganisationer, ell-
er offentliga sektorn,433 

3. är enligt gällande rätt som huvudregel frivilliga och inte tvingande, varken vid val av dem eller vid 
implementeringen av dem, 

4. som är erkända av rättsordningen endast ett rekommenderat tillvägagångssätt för att uppfylla 
rättsliga krav, men att använda en sådan standard medför en presumtion om att de rättsliga 
kraven har uppfyllts. 

Begreppet tekniska specifikationer är en delmängd av definition specifikation i denna konsekvens-
utredning; medan den senare har ett bredare omfång är det förra avgränsad till och preciserad som 

1. uppställer tydliga och avgränsade tekniska krav, vilka kan vara obligatoriska (ska, ska inte, får 
inte), fakultativa (får, kan) eller uppmanande (bör, bör inte), 

2. har tekniska krav som är tillräckligt tydliga och avgränsade för att möjliggöra en konsekvent imp-
lementering, 

3. är frivilliga och inte tvingande, varken vid val av dem eller vid implementeringen av dem. 

I sammanhanget av denna konsekvensutredning är begreppet interoperabilitet avgränsad till teknisk 
interoperabilitet, vilket är definierat som: 

1. Ett eller flera format i elektroniska handlingar framställda av materiel och metoder vilka kan återg-
es av andra materiel och metoder (inre interoperabilitet). 

2. Hårdvaru- och mjukvarukompatibiliteten mellan materiel och metoder (yttre interoperabilitet). 

3. Protokoll för kommunikation (yttre interoperabilitet). 

 
Innan Konsekvenser (a. 2.3.7.3) och Orsaker (a. 2.3.7.7) diskuteras är det lämpligt att förtydliga: 

– Sambandet mellan standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7.1) 

– Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handlingars beständighet (a. 2.3.7.2) 

                                                
432  Se kommentarerna till bilaga 1 Om standarder och Om interoperabilitet. 
433  Begreppsapparaten i författningskommentaren skiljer inte mellan ”formella” och ”informella” standardiserings-

organisationer. Av betydelse är istället formella och informella standardiseringar som leder till formella res-
pektive informella standarder, vilka kan erkännas av aktörer på marknaden, och ytterst rättsordningen. 
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– Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3) 

– Skillnaden mellan standarder och öppna standarder (a. 2.3.7.4) 

– Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet (a. 2.3.7.5) 

2.3.7.1 Sambandet mellan standarder och interoperabilitet 

Det finns ett allmänt explicit eller implicit erkänt samband mellan standarder och interoperabilitet där 
interoperabilitet förutsätter standarder.434 Det följer från ett sådant samband att en konsekvens av 
att inte välja standarder över skilda verksamheter utgör ett hinder mot att uppå interoperabilitet mell-
an verksamheterna. Detta samband bör emellertid förtydligas. 
 
Standarder förstås här vara en tillräcklig men inte nödvändig samband för interoperabilitet, eftersom 
en annan tillräcklig förutsättning för interoperabilitet är tekniska specifikationer. Till exempel, från en 
specifik leverantör. Detta följer dels från att både standarder och tekniska specifikationer som huvud-
regel inte är tvingande, dels från att alla verksamheter kan fritt välja materiel och metoder. Den 
förutsättning som istället har identifierats som nödvändig för interoperabilitet är en nätverkseffekt.435 
Det vill säga, ju fler som använder samma standard eller teknisk specifikation desto mindre risk för 
hinder mot interoperabilitet. Det betyder omvänt att risken ökar ju fler som använder olika standarder 
eller tekniska specifikationer. 
 
Det följer att om verksamheter är under intrycket av att deras val av materiel och metoder inte utgör 
ett hinder mot interoperabilitet kan detta vara en effekt av att de använder materiel och metoder 
utifrån antingen en standard eller en teknisk specifikation. Distinktionen är viktig av två anledningar. 
Den ena anledningen är att en teknisk specifikation kan vara en informell standard. Till exempel, 
standarden är proprietär och fått utbredning på grund av en leverantörs dominerande ställning.436 
Den andra anledningen är att för både standarder och tekniska specifikationer även om de är utbred-
da kan det finnas latenta hinder mot interoperabilitet som inte aktualiseras förrän en senare tidpunkt. 
Till exempel, när elektroniska handlingar behöver utbytas med en verksamhet som använder helt 
andra materiel och metoder, när nya materiel och metoder kommer ut på marknaden, eller när befint-
liga materiel och metoder förändras genom nya versioner över tid. 
 
Materiel och metoder som utgår från samma tekniska specifikation kan fungera väl tillsammans, och 
behöver inte ta hänsyn till andra tekniska specifikationer eller standarder. Sedvanliga exempel i 
sammanhanget är produkter och tjänster från dominerande leverantörer som inte alltid samspelar 
väl med varandra i allmänhet men i synnerhet med sådana från andra, stora som små, leverantörer. 
Av betydelse här är att det kan finnas hinder mot interoperabilitet men vilka inte upptäcks eftersom 

                                                
434  IEEE, What are Standards? Why are They Important?, ”It is only through the use of standards that the 

requirements of interconnectivity and interoperability can be assured.”. 
 CEN, CENELEC, The Importance of Standards, “Standards are everywhere and play an important role in the 

economy, by: … providing interoperability between new and existing products, services and processes.”. 
 Jämför EIF3 (s. 24) “Standards and specifications are fundamental to interoperability.”. 
435  Med begreppet avses här särskilt att nyttan av en vara eller tjänst ökar med antalet användare. Jämför 

Flosspols (s. 4). 
 Begreppet ska inte sammanblandas med omfattningen av nyttan eller värdet av varje användare. Till exempel, 

Metcalfe's law. Jämför Bob Briscoe, Andrew Odlyzko Benjamin Tilly (2006-06-01) Metcalfe’s Law is Wrong. 
 https://spectrum.ieee.org/computing/networks/metcalfes-law-is-wrong (20210121) 
436  Termen standard som används i denna konsekvensutredning avser formell standard i författningskommenta-

rens begreppsapparat; formell har utelämnats för att förenkla läsandet. 

https://spectrum.ieee.org/computing/networks/metcalfes-law-is-wrong
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verksamheter endast använder produkter och tjänster från samma leverantör. Det kan tvärtom bli att 
verksamheter, för att inte få problem med interoperabiliteten med sina materiel och metoder, und-
viker att införskaffa eller tillåta andra materiel och metoder, eller undviker att hantera elektroniska 
handlingar i vissa format. Ett exempel är utbredningen av Microsoft Office inom offentlig sektor i den 
utsträckning att allmänna handlingar förväntas upprättas och expedieras eller till och med inkomma 
som ”Doc”.437 Denna situation kommer att benämnas här som en nätverkseffektbubbla. 
 
Ett syfte med standarder är att bemöta det problem som beskrivs i föregående stycke. Om materiel 
och metoder utgår från en standard ska de vara interoperabla med andra materiel och metoder som 
utgår från samma standard. Hinder mot interoperabilitet kan emellertid fortfarande uppstå som en 
följd av att dels standarder kan anpassas eller utökas, dels materiel och metoder kan fungera väl 
med en implementering av en standard, men inte med andra implementeringar av samma standard. 
En liknande nätverkseffektbubbla som beskrivet i föregående stycke kan därför uppstå, men situa-
tionen försvåras av att verksamheter är under intrycket ett hinder mot interoperabilitet har avvärjts 
eftersom deras materiel och metoder har valts utifrån standarder. Ett exempel är PDF som förväntas 
fungera över olika tekniska miljöer, men alla PDF-läsare har inte stöd för alla funktionaliteter, särskilt 
avancerade funktionaliteter som interaktiva formulär, medan även grundläggande funktionaliteter 
som återgivning av bilder kan bli fel som illustrerad i Figur 40 och Figur 39. 
 

  

Figur 40 PDF med formulär som inte kan återges som förväntat i Mozilla Firefox (74.0). I konkurrerande webbläsare 

återges formulären som förväntat: Google Chrome (78.0.3904.87 ”Officiell version”), och även Microsoft Internet Explorer 
(11.0.9600.19507). 

Att standarder kan anpassas eller utökas är emellertid inte en tillräcklig förutsättning för hinder mot 
interoperabilitet förutsatt att anpassningen eller utökningen inte är i strid med standarden. Ett syfte 

                                                
437  Kommerskollegium, Blankett för anmälan av tekniska regler. 
 https://www.kommerskollegium.se/contentassets/bbb873db14614c099f70b923278b109d/blankett-anmalan-tekniska-regler.doc 

(20200306) 
 Jämför poster i Tris-databasen med alla inkomna anmälningar om tekniska föreskrifter från hela Europa. Se 

vidare Anmälningsskyldighet (a. 4.7.1). Databasen har bevakats sedan slutet av februari 2020, och urvalet av 
de handlingar som har tagits del av för denna konsekvens har samtliga varit i Doc eller DocX. 

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/ (20200920) 

Figur 39 Samma PDF återgiven med två olika PDF-läsare, varav 
Adobe Acrobat Reader återgav den förväntade QR-koden, me-

dan den konkurrerande PDF-läsaren misslyckades. 

 

https://www.kommerskollegium.se/contentassets/bbb873db14614c099f70b923278b109d/blankett-anmalan-tekniska-regler.doc
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/
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med att ta fram standarder kan vara att aktörer enas om minsta nödvändiga förutsättningar för inter-
operabilitet, vilka sedan kan vidareutvecklas efter enskilda behov och krav. Till exempel, TIFF 6.0 
och grundläggande gemensamma taggar, eller arbetet med FGS inom offentlig sektor att verksam-
heter enas kring en minsta gemensam nämnare kring verksamhetsinformation bland annat för 
särskilda informationstyper. Problem kan däremot uppstå när en leverantör anpassar eller utökar en 
standard med egna tekniska specifikationer som ger funktionaliteter som andra leverantörer inte 
implementerar eller kan implementera, men anpassningen eller utökningen blir något som markna-
den eventuellt förväntar sig av alla implementeringar av standarden. Marknaden har alltså hamnat i 
en nätverkseffektbubbla. 
 
Oavsett om en standard anpassas eller utökas kan Sambandet mellan standarder och implementer-
ing (a. 2.3.7.3) resultera i att en leverantör implementerar kraven på interoperabilitet på ett sätt som 
utgör ett hinder mot interoperabilitet. Detta avser alltså inte ”anpassning” eller ”utökning” men att 
standarden förverkligas på ett sådant sätt som andra implementatörer av standarder antingen inte 
förväntar sig, eller inte har tolkat eller kan tolka standarden på samma sätt. Även i dessa fall kan en 
nätverkseffektbubbla uppstå när en leverantörs implementering av en standard blir vad marknaden 
eventuellt förväntar sig vid framställning eller återgivning av alla andra implementeringar av stand-
arden, vilket medför att andra leverantörers implementeringar kan uppfattas som ”fel” om de avviker 
från det förväntade utfallet. Konsekvensen är att elektroniska handlingar vid utbyte antingen inte kan 
återges eller återges med informationsförändringar. 
 
Ett exempel är OOXML 
(Office Open XML)438 
vars implementering av 
överensstämmelsenivå 
“Strict” har varit problem-
atiskt även för Microsoft 
som tog fram den tekni-
ska specifikationen som 
sedermera blev en stan-
dard, medan ”Transition-
al” har implementerats av 
flera leverantörer,439 men 
det är inte garanterat att 
återgivningen blir det-
samma mellan implem-
enteringar. 
 

                                                
438  ISO/IEC 29500-1:2016 Information technology — Document description and processing languages — Office 

Open XML File Formats — Part 1: Fundamentals and Markup Language Reference. 
439  The Document Foundation’s wiki (senast redigerat 20190508) The Document Foundation, LibreOffice and 

OOXML. 
 https://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_OOXML (20200306) 
 Wikipedia (senast redigerat 2020-02-27) List of software that supports Office Open XML.  

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_that_supports_Office_Open_XML (20210627) 

Figur 41 En elektronisk handling framställd i Microsoft Office i formatet ODT och åter-

given i LibreOffice. Textjusteringen har ändrats, och den grafiska stilen av innehållsför-
teckningen är inte som förväntat 

https://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_OOXML
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_that_supports_Office_Open_XML
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Den här konsekvensutredningen är framställd i Microsoft Office (Professional Plus 2016) Word 
(16.0.4266.1001 32-bit), vilket har stöd för bland annat DocX och ODT. En elektronisk handling kan 
framställas i  DocX i Microsoft Office Word utan informationsförändringar, men vid återgivning i Libre-
Office (v6.3.5.2) på Linux, sker väsentliga informationsförändringar. 
 
Microsoft Office kan istället fram-
ställa elektroniska handlingar i 
ODT, men eftersom ”[dokumentet 
i DocX] kan innehålla funktioner 
som inte är kompatibla med det 
här formatet [ODT]. …”440 inträffar 
informationsförändringar och -för-
luster redan vid framställningen. 
Sedan är frågan om implementer-
ingen av ODT i övrigt är i överens-
stämmelse med standarden för 
ODT. Det vill säga, att det inte sker 
ytterligare informationsförändring-
ar med eventuella informations-
förluster, vid återgivning i LibreOff-
ice. Ett urval av resultatet ges i 
Figur 41. 
 
Det omvända gäller för elektroni-
ska handlingar som framställs i 
LibreOffice Writer i antingen ODT 
eller DocX. 

 

Dokumentet [i ODT] kan innehålla formatering eller information som inte kan sparas i det valda 

filformatet ”Word 2007–365” [DocX]. 

 
Ett urval av resultatet ges i Figur 42. Informationsförändringarna och -förlusterna kan i båda fallen 
vara mer eller mindre subtila, vilket innebär att en fullständig kontroll av form och funktion alltid är 
nödvändigt. Att sedan åtgärda alla förändringar kan vara så mödosamt att det blir ”enklare” att göra 
om allt. 

                                                
440  Meddelande som varnar användaren när dokumentet ska sparas i andra format. 

Figur 42 En elektronisk handling framställd i LibreOffice i formatet DocX och 

återgiven i Microsoft Office. Den inledande sidan har slagits samman med 
sidan för innehållsförteckningen. Den grafiska stilen av innehållsförteckningen 
återges som förväntat, men teckensnitten för rubriken ”Inledning” är fel. 
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2.3.7.2 Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handlingars beständighet 

Det finns ett allmänt explicit eller implicit erkänt samband mellan interoperabilitet och bevarande, 
men relationerna mellan dem är inte tydliga.441 Detta samband bör därför förtydligas. 

2.3.7.2.1 Inre och yttre interoperabilitet 

I inledningen till avsnittet (2.3.7) preciserades interoperabilitet efter begreppsapparaten i författnings-
kommentarerna som särskilde inre interoperabilitet från yttre interoperabilitet. Skillnaden kan förenk-
lat beskrivas som att det förra avser interoperabiliteten av format med olika materiel och metoder, 
medan det senare avser olika materiel och metoders interoperabilitet med varandra. Både i författ-
ningskommentarerna och i denna konsekvensutredning har fokus varit på den inre interoperabilite-
ten, medan den yttre interoperabiliteten främst behandlats mer djupgående avseende mjukvarukom-
patibiliteten, och mindre ingående avseende hårdvarukompatibiliteten,442 men knappt berörts speci-
fikt avseende protokoll för kommunikation. 
 
Sambandet mellan elektroniska handlingars beständighet och den inre interoperabiliteten är att en 
elektronisk handling utgörs av ett eller flera format vilka ska kunna avkodas av samma eller andra 
materiel och metoder över tid. Detta förutsätter att formaten kan utbytas mellan samma eller andra 
materiel och metoder. Avkodningen, och kodningen, av formaten är beroende av program, vilka är 
beroende av andra program och ytterst sådana som utgör exekveringsmiljön, därav aktualiseras 
sambandet till den yttre interoperabilitet avseende mjukvarukompatibilitet, eftersom kodningen och 
avkodningen av elektroniska handlingar är beroende av de underliggande tekniska processernas 
samverkan. 
 
Det minimalt nödvändiga som krävs för att avkoda, och koda, elektroniska handlingar är förenklat 
ett datorminne, ett moderkort och en processor, och elförsörjning. En elektronisk handling kan med 
denna konfiguration framställas och återges inom denna begränsning; den elektroniska handlingen 
kan inte påverkas med inmatning eller observeras genom utmatning.  Vilka ytterligare digitaltekniska 
komponenter som därutöver är nödvändiga eller tillräckliga för den elektroniska handlingens bestän-
dighet beror därför på de behov som finns och de krav som ställs på de elektroniska handlingarna 
som framställs och återges. Sambandet mellan den elektroniska handlingens beständighet och yttre 
interoperabilitet avseende hårdvarukompatibilitet är alltså den sammankoppling som krävs av de 
digitaltekniska komponenterna för att kunna framställa och återge den elektroniska handlingen. Till 
exempel, ledningar och gränssnitt, kablar och kopplingsytor, eller sändare och mottagare.443 Över-
föringen av elektroniska handlingar mellan komponenterna, antingen inom ett tekniskt hjälpmedel 
eller mellan andra tekniska hjälpmedel aktualiserar i sin tur sambandet till kommunikationsprotokoll, 

                                                
441  Digisam, Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv, motiven till princip 13 ”Digitalt bevarande 

innebär interoperabilitet över tid, dvs. att informationen är långsiktigt användbar och tillgänglig.” 
 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_kulturarv.pdf (20200310) 
 Riksarkivet (2013-05-31) eARD (projekt e-arkiv och e-diarium) Vägledning och funktionella krav  (a. 2.2) Nyttan 

med FGS:er, ”Säkerställa långsiktig informationsförsörjning” en av punkterna är ”Kan bidra till långsiktigt be-
varande”. Se även (a. 2.4.5.2) Kontinuitet. 

 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/Vägledning och funktionella krav.pdf (20200310) 
442  Se kommentarerna till definitionerna Teknisk process, Materiel och metoder, Tekniskt hjälpmedel. 
443  Till exempel, se ISO ICS 35.200 Interface and interconnection equipment. 
 https://www.iso.org/ics/35.200/x/p/1/u/0/w/0/d/0 (20200522) 

http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_kulturarv.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/Vägledning%20och%20funktionella%20krav.pdf
https://www.iso.org/ics/35.200/x/p/1/u/0/w/0/d/0
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vilket kan avse såväl hårdvara som mjukvara konceptualiserat i ett eller flera lagar i OSI-modellen.444 
Till exempel, HTTP/3,445 IEEE 802,446 PCI Express,447 USB4.448 
 
Hårdvarukompatibilitet och kommunikationsprotokoll kan med andra ord möjliggöra framställning, 
återgivning, och, eller överföring genom att materiel och metoder kan sammansättas till generella 
och speciella tekniska hjälpmedel med generiska och specifika tekniska metoder. Detta är en nöd-
vändig förutsättning för att framställa, återge, och överföra en elektronisk handling, men det resulte-
rande tekniska hjälpmedlet är inte en nödvändig förutsättning för den elektroniska handlingen efter-
som format och program kan göras oberoende av specifika underliggande hårdvara. Till exempel, 
ISA. I jämförelse är detta svårare för program med olika ABI (eng. Application Binary Interface).449 
Däremot kan informationsförändringar eller -förluster inträffa vid framställning, återgivning, eller 
överföring om en eller flera digitaltekniska komponenter eller kommunikationsprotokoll inte samver-
kar. Sådana fall är emellertid inte en följd av de i nuläget hinder som finns mot hårdvarukompatibilitet 
eller kommunikationsprotokoll för tillämpningsområdet, och kan mer lämpligen beröras i väglednin-
gar eller enskilda fall. 
 
Det finns av det sagda alltså ingen anledning att mer specifikt beröra hårdvarukompatibilitet och 
kommunikationsprotokoll än vad som generellt och generiskt är nödvändigt för den elektroniska 
handlingens beständighet.450 Det finns emellertid ett undantag som bör has i åtanke avseende kom-
munikationsprotokoll. När en elektronisk handling hänvisar till andra elektroniska handlingar blir den 
elektroniska handlingens beständighet beroende av protokollet som används för att länka samman 
handlingarna. Till exempel, öppen länkad data som använder URI, URL.451 Även i dessa fall utgör 
kommunikationsprotokoll emellertid inte ett sådant hinder som inte mer lämpligen kan närmare dis-
kuteras i vägledningar eller enskilda fall. 

2.3.7.2.2 Utbytesformat 

Med inre interoperabilitet avses vanligtvis utbytesformat.452 Ett utbytesformat avser att lagra infor-
mation som ska utbytes mellan tekniska processer. Ett exempel är inom exekveringsmiljön där ett 
program behöver utbyta information med andra tekniska processer, vanligtvis datatyper eller data-
strukturer. Ett annat exempel är mellan olika versioner av samma program, eller ett program som 

                                                
444  Fysiskt skikt,  datalänkskikt, nätverksskikt, transportskikt, sessionsskikt, presentationsskikt, applikationsskikt. 

ISO/IEC 7498-1, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic 
Model, eller ITU-T Recommendation X.200, Data networks and open system communications, Open Systems 
Interconnection – Model and notation. 

 Se även ISO ICS 35.100 Open systems interconnection (OSI). 
 https://www.iso.org/ics/35.100/x/ (20200522) 
445  Quick (2020-03-07) draft-ietf-quic-http-latest. 
 https://quicwg.org/base-drafts/draft-ietf-quic-http.html (20200309) 
446  IEEE 802 (2020-03-06) LAN/MAN Standards Committee. 
 http://www.ieee802.org/ (20200311) 
447  PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group). 
 https://pcisig.com/ (20200311) 
448  USB-IF (USB Implementers Forum) (20190903) USB-IF Announces Publication of USB4™ Specification. 
 https://www.usb.org/sites/default/files/2019-09/USB-IF_USB4 spec announcement_FINAL.pdf (20200309) 
449  Se vidare författningskommentarerna definitionen till Teknisk process. 
450  Användningen av termen IT istället för den mer omfattande IKT är alltså en signal på denna konsekvensutred-

nings avgränsning. Jämför Ossifikation (a. 2.3.7.3.4). 
451  Se vidare https://tools.ietf.org/html/rfc3986 (20200811). 
452  Se vidare författningskommentarerna till bilaga 1 Om interoperabilitet. 

https://www.iso.org/ics/35.100/x/
https://quicwg.org/base-drafts/draft-ietf-quic-http.html
http://www.ieee802.org/
https://pcisig.com/
https://www.usb.org/sites/default/files/2019-09/USB-IF_USB4%20spec%20announcement_FINAL.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc3986
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behöver lagra information temporärt. Det följer att ett utbytesformat inte nödvändigtvis är en del-
mängd av eller är ett generiskt format. 
 
För att ett utbytesformat ska kunna utbytas mellan flera program uppstår emellertid ett behov att 
specificera gemensamma datatyper och datastrukturer. Exempel på frågor som kan uppstå är om 
informationen ska lagras i binärformat eller text, benämningen på element för textformat, eller stor-
leken på binära strukturer. Dessa specifikationer kan vara lämpliga på kort sikt, men inte längre sikt, 
vilket kan i sin tur föranleda ytterligare förändringar av utbytesformatet med nya versioner. Vissa 
versioner av utbytesformat kan emellertid anses vara lämpliga för lång sikt, medan andra tas fram 
just för att vara lämpliga för lång sikt. Exempel på det förra är PNG och Tiff, medan exempel på det 
senare är PDF/A och PDF/E. 
 
Materiel och metoder lämpliga med hänsyn till behovet av beständighet är alltså standarder som 
beaktar ett långsiktigt utbyte av information. Att inte använda lämpliga materiel och metoder innebär 
bland annat att inte använda standardiserade materiel och metoder. Att använda lämpliga materiel 
och metoder med hänsyn till behovet av beständighet innebär därför bland annat att använda 
standardiserade materiel och metoder som är särskilt lämpliga för informationsutbyte inte endast 
över rymd, men som kommer vara lämpliga även över tid. 

2.3.7.2.3 Horisontal och vertikal informationsförändring och eventuell informationsförlust 

Sambandet mellan interoperabilitet och den elektroniska handlingens beständighet utgörs av ett Ut-
bytesformat (a. 2.3.7.2.2) som kan leda till informationsförändringar, och eventuellt informations-
förluster. Leden kan beskrivas som en axel med horisontell och vertikal informationsförändring, vilka 
kan resultera i informationsförlust. 
 
I det första ledet inträffar informationsförändringar vid en övergång från specifika till generiska format 
eller från en större mängd till en mindre delmängd av formatet. Detta kan benämnas horisontell 
informationsförändring. Förändringen kan avse en ren teknisk förändring av datastrukturer men även 
semantisk. Det vill säga, en förändring av det binära formatet, informationsformatet, eller funktiona-
liteter. Till exempel, framställningen av ett dokument i PDF från ett kontorsdokument i DocX eller 
ODT, eller framställningen av ett dokument i PDF/A från ett i PDF.453 Ett annat exempel för att belysa 
förändringen av syntax är när en verksamhet exporterar sin information till en FGS, vilket kan inne-
bära en teknisk förändring från informationens ursprungliga format, men av betydelse är en föränd-
ring syntaxen normaliseras till den som specificerats i tillämplig FGS, till exempel att datum repres-
enteras som text i formatet ”YYYY-MM-DD”. 
 
Det är möjligt att undvika horisontella informationsförändringar genom att från början utforma och 
färdigställa elektroniska handlingar i format som är lämpliga för utbyte. Det följer från vad som sagts 
i föregående stycke att delmängder har begränsade utbud av funktionaliteter, medan generiska for-
mat inte är tillräckligt specifika. Problemet är att sådana begränsningar kan innebära att vissa funk-

                                                
453  Specifikationer som PDF/A och PDF/E uppställer endast särskilda begränsningar i specifikationen för PDF. 

Till exempel, PDF tillåter funktionaliteterna X, Y och Z, medan PDF/A och PDF/E förbjuder X, tillåter Y, och 
kräver Z. Det rör sig alltså om delmängder av PDF. Det vill säga, alla PDF/E och PDF/A är en PDF men med 
vissa krav på och inskränkningar av vilka tekniska egenskaper som ska, får eller inte får implementeras i en 
PDF. Syftet är att begränsa funktionaliteter som inte konsekvent kan användas och hanteras över tid, och 
samtidigt kräva sådana tekniska egenskaper som är nödvändiga för andra funktionaliteter. Till exempel, korrekt 
återgivning av text eller färg. 
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tionaliteter inte får användas i ett program eller vissa typer av data inte kan representeras. En verk-
samhet måste därför framställa och använda och hantera sina elektroniska handlingar med sådana 
begränsningar. Detta ställer istället krav på att det finns övergripande och genomtänkta planeringar 
och rutiner för framställning och återgivning av verksamhetens elektroniska handlingar som samord-
nar och organiserar dels verksamhetens val och inköp av materiel och metoder, dels verksamhetens 
användning av materiel och metoder, dels verksamheten utformning av verksamhetsinformation, 
dels verksamhetens kunskap och kompetens från styrande till verkställande resurser. Detta är möj-
ligt för en enskild verksamhet, men kan vara svårare att samordna mellan verksamheter. 
 
Det andra ledet kan benämnas vertikal informationsförändring, och avser de informationsförändring-
ar som kan inträffa till följd av Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3). Det vill 
säga, när en implementering skiljer sig från andra implementeringar. Detta kan avse implementering-
en vid dels kodningen till ett eller flera format i den elektroniska handlingen som ska utbytas, dels 
avkodningen av ett eller flera format i den elektroniska handlingen till en viss form och funktion. 
Informationsförändringarna kan resultera i att den elektroniska handlingen inte kan utbytas, eller om 
den kan utbytas, att återgivningen skiljer sig mellan materiel och metoder. 

2.3.7.3 Sambandet mellan standarder och implementering 

Det finns ett allmänt explicit eller implicit erkänt samband mellan standarder och deras implemente-
ringar, vilket inte alltid ger ett konsekvent utfall.454 Författningskommentarerna har genomgripande 
belyst sambandet, eftersom det utgör en väsentlig orsak till de informationsförändringar som bidrar 
till att elektroniska handlingar inte kan återges i ursprungligt sick.455 I andra sammanhang uppmärk-
sammas oftast inte sambandet särskilt,456 varför sambandet förtydligas i Bakgrund (a. 2.3.7.3.1). 

                                                
454  NIST (datum för publicering 2010-09-08, datum för uppdatering 20160825) Conformance Testing. 
 https://www.nist.gov/itl/ssd/information-systems-group/conformance-testing (20200323) 
 Jämför Meddelande från kommissionen (2016/C 272/01) 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s 

produktbestämmelser (s. 8) ”Under förhandlingarna om de första unionsharmoniseringstexterna enligt den nya 
metoden [för unionslagstiftningen om varor] fick man snabbt klart för sig att det inte var tillräckligt att fastställa 
väsentliga krav och utforma harmoniserade standarder för att skapa det nödvändiga förtroendet mellan med-
lemsstaterna, utan att det behövdes en lämplig övergripande politik och instrument för bedömning av överens-
stämmelse.”. 

 Se även ISO, Certification & conformity. 
 https://www.iso.org/conformity-assessment.html (20200323) 
455  Till exempel, se definitionerna Elektroniska handlingens beständighet, Format, Implementering, Referensimp-

lementering, Specifikation, Teknisk kontroll. Se även kommentarerna till HTML++ Om HTML5 och HTML som 
en ”levande standard”. 

456  Till exempel, se Swebok följande avsnitt. Construction Languages (a. 3.3.2) “Construction languages include 
all forms of communication by which a human can specify an executable problem solution to a problem. Con-
struction languages and their implementations (for example, compilers) can affect software quality attributes 
of performance, reliability, portability, and so forth. They can be serious contributors to security vulnerabilities.”. 
Platform Standards (a. 3.4.15) “Platform standards enable programmers to develop portable applications that 
can be executed in compatible environments without changes. Platform standards usually involve a set of 
standard services and APIs that compatible platform implementations must implement. Typical examples of 
platform standards are Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) and the POSIX standard for operating sys-
tems (Portable Operating System Interface), which represents a set of standards implemented primarily for 
UNIX-based operating systems.”. Objectives of Testing (a. 4.2.2) “Testing can be aimed at verifying different 
properties. Test cases can be designed to check that the functional specifications are correctly implemented, 
which is variously referred to in the literature as conformance testing, correctness testing, or functional testing. 
However, several other nonfunctional properties may be tested as well—including performance, reliability, and 

https://www.nist.gov/itl/ssd/information-systems-group/conformance-testing
https://www.iso.org/conformity-assessment.html
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2.3.7.3.1 Bakgrund 

Termen implementering förekommer i många sammanhang vanligtvis med bemärkelsen att genom-
föra eller förverkliga något, vilket alltså beror på sammanhanget.457 Med mjukvaruimplementering 
eller systemimplementering kan avses att utplacera, införa ett eller flera program i drift. Med prog-
ramimplementering kan avses att utveckla och ta fram ett program. I författningskommentarerna och 
denna konsekvensutredning avgränsas implementering till formatimplementering med innebörden 
att konsekvent koda och avkoda de format som utgör en elektronisk handling. 
 
Det betyder inte att sambandet i andra sammanhang är mindre viktigt, men att det i den bemärkelse 
som avses här utgör endast ett led för att uppnå ett ändamål. Till exempel, en metod för att kvali-
tetssäkra en produkt eller tjänst i enlighet med avtalad kravställning mellan beställaren och leveran-
tören, eller att uppfylla säkerhetskrav,458 eller rättsliga krav som kravet på kvalificerade elektroniska 

                                                
usability, among many others…“. Test-Driven Development (a. 4.5.1.5) “… TDD develops the test cases as a 
surrogate for a software requirements specification document rather than as an independent check that the 
software has correctly implemented the requirements. …”. Practical Considerations (a. 8.2.4) “Additional fac-
tors to be considered when defining and tailoring a software life cycle model include required conformance to 
standards, directives, and policies…”. Standards (a. 11.1.7.1) “Standards are valuable sources of require-
ments and assistance during the everyday conduct of software engineering activities. Adherence to standards 
facilitates discipline by enumerating minimal characteristics of products and practice. That discipline helps to 
mitigate subconscious assumptions or overconfidence in a design. For these reasons, organizations per-
forming software engineering activities often include conformance to standards as part of their organizational 
policies. Further, adherence to standards is a major component of defense from legal action or from allegations 
of malpractice.”. Programming Language Overview (a. 13.4.1) “… Other languages, such as Perl and Python, 
do not enjoy such treatment [standardiserad] and often have a dominant implementation that is used as a 
reference.”. Input and Output (a. 13.15.1) “There are many rules of thumb for developers to follow to produce 
good input/output for a software. These rules of thumb include simple and natural dialogue, speaking users’ 
language, minimizing user memory load, consistency, minimal surprise, conformance to standards…“. Stan-
dards (a. 15.6) “Compliance or conformance to a standard lets an organization say to the public that they (or 
their products) meet the requirements stated in that standard. Thus, standards divide organizations or their 
products into those that conform to the standard and those that do not. For a standard to be useful, 
conformance with the standard must add value—real or perceived—to the product, process, or effort.”. 

457  Jämför det större problemområdet. Till exempel, RIR 2019:28 (s. 59) ”Riksrevisionen kan konstatera att i stort 
sett samtliga myndigheter har en fastställd förvaltningsmodell och att en övervägande del använder Pm3. Det 
räcker dock inte med att ha en förvaltningsmodell, den måste tillämpas på rätt sätt också. …”. 

458  Jämför FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (s. 12) Fetstil i ursprunglig text. ”Huvudproblemet 
som användningen av formella metoder försöker lösa är hur en specifikation överförs till ett färdigt datorprog-
ram under verifierbara former. Problemet kan i systemutvecklingsmiljö delas in i två delproblem … [det ena är] 
Frågan om en formell koppling mellan specifikation och implementation Hur uppnås en implementation 
med samma beteende som preciserats i specifikationen?”. Rapporten gav två exempel på att koppla specifi-
kation och implementering; konstruktion och verifiering. Kursivering i ursprunglig text ersatt med fetstil. Det 
förra är ”… att riktigheten hos programvaran garanteras genom en rigoröst kontrollerad utvecklingsprocess, 
där varje steg är formellt verifierat. Det är alltså processen fram till resultatet som är viktig.”, medan det senare 
lägger ”… fokus på den färdiga implementationen och matematiska bevis används för att verifiera att den 
uppfyller specifikationen. Således är det resultatet av processen som är viktigt.”. Se även (a. 2.3) Koppling 
mellan modell och program. 
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underskrifter. Sambandet har lyfts fram i diskussioner på både nationell459 och europeisk nivå,460 
men har inte utvecklats vidare även om det indirekt berörs i diskussioner om standarder,461 öppna 

                                                
459  Till exempel, se Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkur-

rens (s. 22-23, 160), och Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige (Open Source Sweden), 
Kommentar till IT-standardiseringsutredningens betänkande ”Den osynliga infrastrukturen” SOU 2007:47, av-
snittet Krav bör ställas på Open Sourcebaserade referensimplementationer vid specifikation av öppna standar-
der, och skälen som utvecklas i tillhörande bilaga ”Varför ställa krav på Open Sourcebaserade referensimple-
mentationer vid specifikation av en öppen standard?”. 

460  Till exempel Flosspols som citerar (s. 12), Joel West i What are Open Standards? Implications for Adoption, 
Competition and Policy (s. 6, eng.) “… for complex digital systems standards, the formal specification is inher-
ently incomplete and the actual standard is defined both through the written specification and through actual 
implementations... for any firm trying to implement a standard, knowledge of both the formal specification and 
existing implementations is valuable. Otherwise, the implementer faces an extended trial-and-error process as 
it seeks to discover how other firms have resolved specification ambiguities. So a typology of openness must 
consider the openness both of the specification and implementation.”. 

461  SOU 2007:47 (s. 315) ”Standarder är inte heller alltid tillräckligt detaljerade för att fungera som utvecklings-
specifikation eller för att säkerställa fullständig interoperabilitet mellan oberoende implementeringar. Det kan 
därför behövas särskilda anpassningar av existerande standarder för att passa den svenska förvaltningens 
behov. Dessa specifikationer kan behöva innehålla profiler ur standarder eller kombinationer av standarder 
och specifika tillägg för att uppnå ställda krav, även om det senare bör minimeras. Det kan även finnas behov 
av att inkludera testspecifikationer, krav på certifieringsprov eller liknande för att säkerställa funktion och inter-
operabilitet.”. 

 Jämför Kommittédirektiv (2006:36) till betänkandet, bifogat betänkandet som bilaga 1. (s. 338) ”Regeringens 
arbete för att införa fungerande 24-timmarsmyndigheter och en sammanhållen elektronisk förvaltning försvår-
as bl.a. av att myndigheters och sektorers IT-system ofta inte fungerar ihop med varandra. Orsaken är bl.a. 
att de olika aktörerna inte använder standarder, använder olika standarder eller gör olika tolkningar av exister-
ande standarder.”. 
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standarder,462 och öppen källkod.463 Till exempel, i EIF3 anges sex steg för att lämpligt hantera ”stan-
darder och specifikationer”.464 I steg tre anges ”implementering i enlighet med planeringar och prak-
tiska riktlinjer”,465 och i steg fyra ”övervaka överensstämmelse med standarder och specifikation-
er”.466 Stegen sammanfattas i rekommendation 21 som att verksamheter bör ”Inrätta processer för 
att välja relevanta standarder och specifikationer, utvärdera dem, och övervaka deras implemen-
tering, kontrollera följsamheten och pröva deras interoperabilitet.”.467 
 
Exemplen i föregående stycken centrerar kring e-förvaltning och upphandling i allmänhet,468 och inte 
kring arkiv eller bevarande i synnerhet.469 Däremot framträder inte heller sambandet i någon större 
utsträckning i utredningar om arkiv och bevarande. På nationell nivå har sambandet belysts i Riks-
arkivets projekt ”ArkivE 1.0” (Dnr 20-2013-1154)470 i en utredning om PDF/A som sedan blev under-

                                                
462  RIR 2016:14 (s. 28) “En öppen standard innebär att ett it-system följer ett standardiserat format som kan 

implementeras fritt och utan restriktioner. Öppna standarder gör det lättare att integrera olika it-system i var-
andra, antingen mellan organisationer eller internt, och de är oberoende av enskilda tekniker och lösningar. 
Detta i sin tur skyddar mot inlåsningseffekter, samt möjliggör innovation och effektivare vidareutveckling av 
tjänster. …”. 

463  EIF3 rekommendation 3 (a. 2.3) Underlying principle 2: openness. “The use of open source software techno-
logies and products can help save development cost, avoid a lock-in effect and allow fast adaptation to specific 
business needs because the developer communities that support them are constantly adapting them. Public 
administrations should not only use open source software but whenever possible contribute to the pertinent 
developer communities. Open source is an enabler of the underlying EIF principle on reusability.”. 

 Jämför EIF1 (s. 10) “Open Source Software (OSS) tends to use and help define open standards and publicly 
available specifications. OSS products are, by their nature, publicly available specifications, and the availability 
of their source code promotes open, democratic debate around the specifications, making them both more 
robust and interoperable. … “. 

 Jämför Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 rekommendation 40 (a. 3.6) Tekniskt perspektiv. 
464  (a. 3.1.1) Identifying and selecting standards and specifications. 
465  (eng.) “implementing the standards and specifications according to plans and practical guidelines;”. Fetstil i 

ursprunglig text. Jämför översättningen i Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (s. 22) “Tillämpa standar-
derna och specifikationerna i enlighet med planer och riktlinjer.”. 

466  (eng.) “monitoring compliance with the standards and specifications;”. Fetstil i ursprunglig text. Tillhörande 
nothänvisning (24) anger “Compliance models could include options like mandatory, comply-or-explain, good-
to-have, optional, etc.”. Jämför översättningen i Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (s. 22) “Övervaka 
efterlevnaden av standarder och specifikationer”. 

467  (eng.) “Put in place processes to select relevant standards and specifications, evaluate them, monitor their 
implementation, check compliance and test their interoperability.”. 

468  Till exempel SWD(2013) 244 final, What to look out for (a. 2.2, s. 11), ”Standards and technical specifications 
can be implemented in different ways. … It is therefore important that a standard or technical specification also 
provides a reference implementation or a conformance test, …”. 

469  Jämför dock Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens 
(s. 58) om innebörden av 5 kapitlet 4 § 11 i RA-FS 2009:1 ”Dokumentation med följande innehåll ska upprättas 
eller sammanställas ... redogörelse för användningen av standarder samt i förekommande fallavvikelser från 
standarder” vilket tolkas som att det gäller för alla fall eftersom ”… alla implementationer av en specifik stand-
ard i praktiken alltid avviker från den dokumenterade tekniska specifikationen av standarden. Detta beror på 
att en teknisk specifikation av ett filformat som implementeras i programvara alltid utgör en tolkning av den 
tekniska specifikationen av filformatet så som det dokumenterats i den standard som förvaltas och tillhanda-
hålls av en standardiseringsorganisation. Av detta skäl ställs det, i praktiken, alltid krav på att en myndighet 
måste redovisa avvikelser för samtliga filformat som används för samtliga filer som ska arkiveras.”. 

470  Vilket blev grunden till ”ArkivE 2.0” (Dnr 20-2015-3853) som i sin tur låg till grund för FormatE. 
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lag till bland annat EU-projektet Preforma (Dnr 05-2013-2489). Preforma, bland de projekt som finan-
sierats av EU,471 var och verkar fortfarande vara unikt i bemärkelsen att projektet avgränsades till 
just sambandet mellan standarder och implementering, hur detta kan verifieras och falsifieras, och 
utvecklingen av program för att kontrollera denna överensstämmelse. 
 
Det finns standarder och institutioner som arbetar med Bedömning av överensstämmelse (a. 
2.3.7.3.2), men det har inte påträffats någon standard för elektroniska handlingars beständighet.472 
En vanlig standard som hänvisas till inom arkiv och bevarande är OAIS, däri igenkänns problemet 
med elektroniska handlingars beständighet, men frågan berörs inte närmare, som framgår av Gräns-
dragningen mot OAIS (a. 2.3.2.3.4). 
 
En förklaring till varför implementering har hamnat i bakgrunden inom offentlig sektor kan vara följden 
av att eftersträva teknikneutralitet.473 Anledningen är vanligtvis för att kunna undvika de underliggan-
de tekniska detaljerna med hänvisning till ”den snabba tekniska utvecklingen”. Till exempel, i EIF3 
kan utläsas (s. 14-15) med fetstil i ursprunglig text, 
 

When establishing European public services, public administrations should focus on functional 

needs and defer decisions on technology as long as possible in order to minimise technological 

dependencies, to avoid imposing specific technical implementations or products on their 

constituents and to be able to adapt to the rapidly evolving technological environment. 

Public administrations should provide for access and reuse of their public services and data 

irrespective of specific technologies or products. 

 
Motiveringen i EIF3 utmynnar i rekommendation 8 som anger ”Inför inte några tekniska lösningar på 
medborgare, företag eller andra administrationer som är teknikspecifika eller oproportionerliga till 
deras verkliga behov.”.474 Liknande inom data- och informationsteknik eftersträvas alltså en abstrak-
tion där funktionskrav och rättsliga krav blir som ett API medan den underliggande implementeringen 
döljs, vilken kan förändras efter nya eller ändrade behov och krav. 
 
Den citerade grundläggande principen i EIF3 har även införlivats till det nationella ramverket Svenskt 
ramverk för digital samverkan 1.3 i avsnittet (2.6) Se till att information och data kan överföras uttryckt 
som 
 

                                                
471  Europeiska kommissionen (2020-01-17) EU funded projects implementing Pre-Commercial Procurements 

(PCP) or Public Procurement of Innovative Solutions (PPIs). 
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects (20200324) 
472  Jämför dock ISO/TR 22299:2018 Document management — Digital file format recommendations for long-term 

storage, och ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information. Båda 
tekniska specifikationerna ger en översiktlig beskrivning av metodologier och principer. Den förra av val av 
format, medan den senare om användning och hantering av elektroniska handlingar för långtidsbevarande. 

473  Jämför "den nya metoden" för regleringen av standarder inom unionsrätten, vilket berörs kort i en anteckning 
i författningskommentarerna till bilaga 1 Om standarder under Standardisering. 

 Se även SOU 2018:25 (a. 6.3) Teknikneutral reglering, och däri diskussionen om för- och nackdelar. 
474  (eng.) “Do not impose any technological solutions on citizens, businesses and other administrations that are 

technology-specific or disproportionate to their real needs.”. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects
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Tillgång till och effektivt utbyte av information är en grundförutsättning för framgångsrik 

digitalisering. För att öka rörligheten av information och data behöver data enkelt kunna 

överföras och återanvändas mellan aktörer och tekniska system. 

Offentliga organisationer ska se till att deras information och datas tillgänglighet och åter-

användning inte är beroende av någon speciell teknik eller produkt, t.ex. ett proprietärt format. 

 
Utifrån denna grundprincip lämnas fyra rekommendationer (s. 41-42): 32. Säkerställ dataportabilitet 
för privatpersoner och företag, 33. Erbjud digitalt och automatiserat inflöde,475 34. Använd strukture-
rad information i processen,476 35. Anonymisera information vid behov.477 Det finns ett tydligt behov 
av dataportabilitet, vilket även framgår av EIF3,478 och av rekommendation 32 i den svenska versio-
nen framgår betydelsen av interoperabilitet när information, helst strukturerad, ska vara i format som 
ska kunna användas med helt olika materiel och metoder: 
 

Offentliga organisationer ska säkerställa dataportabilitet för privatpersoner och företag. Det 

innebär att privatpersoner och företag ska kunna få tillgång offentlig digitalt data som är relaterad 

till privatpersonen eller företaget i syfte att kunna använda data för eget bruk eller överföra till 

andra organisationer. 

 
Det uppstår här en motsägelse. Å ena sidan finns det ett implicit behov av och krav på beständighet 
men uttryckt som ett generiskt behov av och krav på interoperabilitet, dataportabilitet, eller som i 
Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 ”Ha helhetssyn på informationshantering”. Å andra sidan 
visar både Sambandet mellan standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7.1), Sambandet mellan inter-
operabilitet och elektroniska handlingars beständighet (a. 2.3.7.2) och Ossifikation (a. 2.3.7.3.4) att 
implementeringen är av avgörande betydelse för att förverkliga sådana behov och krav. 

2.3.7.3.2 Bedömning av överensstämmelse 

Medan det finns standarder som specificerar överensstämmelsebedömningar av specifika standar-
der,479 och etablerade institutioner för bedömning av överensstämmelse har endast fåtal påträffats 
omfatta vad som faller inom tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning. 

                                                
475  ”Utforma gränssnitt som gör det möjligt för privatpersoner och företag att skicka digital data till organisationen 

på ett automatiserat sätt.”. 
476  ”Information som används i en offentlig tjänst ska vara strukturerad för att skapa förutsättningar för återan-

vändning och delning av information i processen.”. 
477  ”Offentliga organisationer ska ha förutsättningar att samla anonymiserad och icke-personlig information som 

möjliggör ett effektivt analys- och beslutsstöd.”. 
478  (s. 15) “The functioning of the digital single market requires data to be easily transferable among different 

systems to avoid lock-in, support the free movement of data. This requirement relates to data portability - the 
ability to move and reuse data easily among different applications and systems, which becomes even more 
challenging in cross-border scenarios.” och anslutande rekommendation 9 “Ensure data portability, namely 
that data is easily transferable between systems and applications supporting the implementation and evolution 
of European public services without unjustified restrictions, if legally possible.”. 

479  Till exempel, ISO/IEC 10641:1993 Information technology — Computer graphics and image processing — 
Conformance testing of implementations of graphics standards, ISO/IEC 13522-7:2001 Information technology 
— Coding of multimedia and hypermedia information — Part 7: Interoperability and conformance testing for 
ISO/IEC 13522-5, ISO/IEC 13818-4:2004 Information technology – Generic coding of moving pictures and 
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Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är det nationella ackrediteringsorganet för 
Sverige som ansvarar för bland annat att ackreditera laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorg-
an enligt internationella standarder och regelverk. Organet kan även ge myndigheter råd i frågor om 
teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse.480 På webbplatsen för Swedac redogörs ett 
antal ämnesområden som faller under organet, varav ett allmänt överlappar med tillämpningsområ-
det för denna konsekvensutredning. Under ämnesområdet ”el och elektronik” räknas upp Elektro-
magnetisk kompatibilitet eller EMC (eng. Electromagnetic compatibility), Elmätare, Energy Star, 
Radio- och telekommunikationsutrustning.481 Detta ämnesområde omfattar alltså närmast tekniska 
hjälpmedel, och yttre interoperabilitet. 
 
Det finns ämnesområden närmare konsekvensutredningens tillämpningsområde, men vilka inte på-
träffats på webbplatsen för Swedac. Ett exempel är CSEC (Sveriges Certifieringsorgan för IT-säker-
het) som är en oberoende enhet inom FMV (Försvarets materielverk) och verkar som Sveriges na-
tionella certifieringsorgan för IT-säkerhet i produkter och system.482 CSEC ackrediterades som nati-
onellt certifieringsorgan år 2008. Swedac utövar regelbunden tillsyn för att säkerställa att CSEC håll-
er den standard som ligger i grund för ackrediteringen.483 
 
CSEC ansvarar för att bland annat ta fram och utveckla regler för granskning av IT-säkerhet i pro-
dukter och system enligt standarden CC (eng. Common Criteria),484 även erkänd av ISO i serien 
ISO/IEC 15408, vilket omfattar standarder, metoder och verktyg för mätbarheten av säkerheten hos 
elektroniska handlingar. Detta tillämpningsområde kan möjligtvis överlappa genom att säkerhetskrav 
ställs på formatimplementering, men verkar främst avse programimplementeringar.485 Det arbete 
som bedrivs av CSEC antas överlappa med vad som sagts om Säkerhetshål (a. 2.3.7.6.4). 
 
Ett annat exempel är överensstämmelsebedömningen av att produkter och tjänster från tjänstetill-
handahållare uppfyller kraven i förordning (EU) 910/2014 eller de standarder som används för att 
uppfylla bestämmelserna i förordningen.486 För detta syfte har regeringen bemyndigat PTS (a. 4.5.6) 

                                                
associated audio information – Part 4: Conformance testing, ISO/IEC 14496-4:2004 Information technology – 
Coding of audio-visual objects – Part 4: Conformance testing, ISO/IEC 29109-1:2009 Information technology 
— Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 
1: Generalized conformance testing methodology. 

 Se även ISO/IEC 17000:2020 Conformity assessment — Vocabulary and general principles. 
 https://www.iso.org/standard/73029.html (20201115) 
480  Swedac (inget datum för publicering) Om Swedac, Detta gör Swedac. 
 https://www.swedac.se/om-swedac/detta-gor-swedac/ (20200831) 
481  Swedac (inget datum för publicering) Ämnesområden. 
 https://www.swedac.se/amnesomraden/ (20200831) 
482  Jämför Swedac (inget datum för publicering) ämnesområdet Ledningssystem för informationssäkerhet. 
 https://www.swedac.se/amnesomraden/ledningssystem-for-informationssakerhet/ (20200831) 
483  CSEC (inget datum för publicering) Nationell och internationell samverkan. 
 https://www.fmv.se/verksamhet/ovrig-verksamhet/csec/csecs-samverkan/ (20200831) 
484  CSEC (2019-12-09) Nationellt certifieringsorgan. 
 https://www.fmv.se/verksamhet/ovrig-verksamhet/csec/ (20200831) 
485  FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (s. 23) ”Med CC kontrolleras både att de säkerhetskrav 

som ställs på en produkt är tillräckliga för den hotbild som finns och att de implementeras korrekt.”. 
 Se dock CCv3.1 (s. 11:6) ”… Apart from IT security, the CC may be applied in other areas of IT, but makes no 

claim of applicability in these areas.”. 
486  Se PTS (inget datum för publicering) Igångsättande av en kvalificerad betrodd tjänst. 

https://www.iso.org/standard/73029.html
https://www.swedac.se/om-swedac/detta-gor-swedac/
https://www.swedac.se/amnesomraden/
https://www.swedac.se/amnesomraden/ledningssystem-for-informationssakerhet/
https://www.fmv.se/verksamhet/ovrig-verksamhet/csec/csecs-samverkan/
https://www.fmv.se/verksamhet/ovrig-verksamhet/csec/
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att utfärda föreskrifter. PTS har även bemyndigats att utfärda föreskrifter om certifiering av vissa 
anordningar, med undantag för deras säkerhetsegenskaper, vilket har istället tillfallit MSB (a. 4.5.5). 

2.3.7.3.3 Det grundläggande problemet 

Det grundläggande problemet är att standarder lämnar utrymme för tolkning, och hur dem implem-
enteras bestäms helt av implementatören.487 Till exempel, programmets semantik,488 och tolkningen 
av krav som fakultativa (får, kan) och uppmanande (bör, bör inte). Som nämnts i Sambandet mellan 
standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7.1) är inte problemet nödvändigtvis att en implementatör kan 
helt godtyckligt anpassa eller utöka standarden helt eller delar. Till exempel, för att införa utmärkande 
funktionaliteter som kan konkurrera på marknaden. 
 
En standard kan i sig vara tillräcklig komplicerad, dels i hur den kan implementeras, dels i antal 
tekniska egenskaper eller funktionaliteter som den specificerar.489 En standard som specificerar en 
mängd tekniska egenskaper och funktionaliteter kan bli krävande för vissa implementatörer att imple-
mentera. En del implementatörer kan välja att implementera endast en delmängd av standarden, 
medan andra implementerar alla funktionaliteter.490 Oavsett om hela eller delar av standarden imple-
menteras kan en implementatör som försöker följa standarden ändå implementera den teknisk på 
olika sätt vilket kan ge olika utfall. Beroende på standarden kan det finnas en och annan tekniskt 
vägval för att implementera eller automatisera implementeringen av standarden. Till exempel, algo-
ritmer, datastrukturer, programmeringsspråk, och tekniska paradigm. Sedan finns det en mängd tek-
niska preferenser kring eller ”genvägar” som kan tas vid implementering. Till exempel, att vissa 
mekanismer utelämnas, införandet av egna koder, utelämnande av ”redundant” data. Allt detta kan 
bli mer eller mindre komplicerat och resulterar i ett varierande utbud av och kvalitet i tillgängliga 
program för att koda och avkoda format. En dator exekverar instruktioner i en deduktiv logisk kedja 
och en mindre men väsentlig skillnad i något led kan resultera i att en framställning eller återgivning 
inte återges som avsett. 
 
Ett sätt att hantera avvikande implementeringar är att minimera, om ens lämna något, utrymme för 
tolkning för den som implementerar standarden. Detta förutsätter dessutom att standarden är till 
exempel genomtänkt och logisk konsekvent. Problemet är, förutom frågan om det ens är möjligt att 
uppnå en sådan skrivelse eller implementera den,491 att det kan hämma de praktiska möjligheterna 

                                                
 https://pts.se/sv/bransch/internet/betrodda-tjanster-eidas/igangsattande-av-en-kvalificerad-betrodd-tjanst/ (20200831) 
487  Jämför Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens 

(a. 2.3.2) Om tekniska specifikationer av standarder. Se även sidorna 78-79, 81-82. 
488  Se vidare Syntax och semantik för datorer (a. 2.3.7.5.2). 
489  Jämför WTO, ANALYTICAL INDEX TBT Agreement – Annex 1 (Jurisprudence) (a. 1. 4 p. 25-31) av den rättsli-

ga analysen från WTO framgår att de kriterier som definierar en standard måste vara tillräckligt tydliga, avgrän-
sade, och normerande för att tillåta en konsekvent och förutsägbar implementering. 

490  Jämför Flosspols (nothänvisning 2, s. 7) “It should be noted that rights over technology are not the only way 
vendors can gain a competitive advantage. Developing or first implementing the technology can also provide 
competitive advantages.”. 

491  Jämför FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (s. 12) fetstil i ursprunglig text. ”Huvudproblemet 
som användningen av formella metoder försöker lösa är hur en specifikation överförs till ett färdigt datorprog-
ram under verifierbara former. Problemet kan i systemutvecklingsmiljö delas in i två delproblem … [det ena är] 
Modellvalidering Hur kan ett önskat beteende säkerställas på specifikationsnivå?”. Rapporten gav tre exem-
pel för modellvalidering animering, transformation, bevis av egenskaper. Det första exemplet ”… är en enklare 
form av exekvering där en specifikation kan provköras på rudimentär nivå. Det finns olika utvecklingsverktyg 
för animering av specifikationer, många har kopplingar till specifikationsspråken Z och B. … ”, medan det andra 
exemplet innebär ”… att någonting (en specifikation, modell, källkod etcetera) överförs från ett tillstånd eller 

https://pts.se/sv/bransch/internet/betrodda-tjanster-eidas/igangsattande-av-en-kvalificerad-betrodd-tjanst/
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med standarden. Ju mer specifik en standard beskriver tekniska krav desto mer rigid blir standard-
en.492 Glappen mellan implementeringar och standarder är endast delvis en konsekvens av konkur-
rerande uppfattningar om hur en standard ska tolkas och implementeras, eftersom mellanrummet 
inte alltid är ämnat att täppas igen. Inom data- och informationsteknik är abstraktion en medveten 
och eftersträvad konstruktion för att hantera underliggande avancerade eller komplexa konstruk-
tioner. Med andra ord, luckor kan i en standard vara just avsedda att möjliggöra, om inte direkt 
uppmana, till flera olika tolkningar och implementeringar. 
 
En standard riskerar alltså å ena sidan att blir rigid om den begränsas alltför mycket, och å andra 
sidan utmynna i olika implementeringar om den öppnar upp för varierande tolkningar och val. Avväg-
ningen kan vara svår att göra. En lämplig utgångspunkt är att standarder bör vara avgränsade till ett 
specifikt problem, och utförligt behandla det så enkelt som möjligt genom att inte tillföra mer tekniska 
egenskaper och funktionaliteter som för det ändamålet är nödvändigt.493 

2.3.7.3.4 Ossifikation 

Ett område som författningskommentarerna inte har särskilt berört är kommunikationsteknik, av de 
skäl som nämndes i Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handlingars beständighet 
(a. 2.3.7.2). Av denna anledning har förbisetts att liknande problem finns inom kommunikationstek-
nik, vilket har tilldelats termen Ossifikation (eng. Ossification).494 De flesta fall av ossifikation verkar 
beröra kommunikationsprotokoll över Internet, men begreppet har även brukats i nätverksliknande 
situationer. Till exempel, kedjan av länkade certifikat för digitala signaturer.495 Mer ovanligt förekom-
mande är uttryck som program- eller mjukvaru- ossifikation, eller liknande,496 men här aktualiseras 
andra termer som mjukvaruförruttnelse (eng. software rot),497 vilket närmar sig begrepp som ”föråld-
rade format” och ”stabila format”. 
 

                                                
format till ett annat. Kompilering av källkod till körbar kod är ett exempel”. Se även (a. 2.2.3) Modellvalidering, 
och för det sista exemplet, det överordnade avsnittet (a. 2.2) Bevismekanismer. 

492  Jämför FOI, Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara (s. 46) säkra programmeringsspråk underlättar 
”… för programmeraren att skriva säker programkod, men begränsar möjligheterna till fria val av implementa-
tionslösningar, vilket kan vara som ett hinder. Även om det påtvingade arbetssättet kan upplevas vara 
begränsande och mer arbetskrävande är vinsten för kvaliteten på slutprodukten större. …”. 

493  Jämför Bernhard Reiter (2014-02-27) The minimal principle: because being an open standard is not enough. 
 “… Is the format as simple as possible and as complicated as necessary? It is very hard to design or choose 

a data-format which follows this principle of minimalism.”. 
https://fsfe.org/activities/os/minimalisticstandards.en.html (20200327) 

 Jämför Eric Steven Raymond (2003) The Art of Unix Programming. 
 Avsnittet Basics of the Unix Philosophy , “… Write programs that do one thing and do it well … “. 
 http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/ (20200329) 
494  Kan även i medicinska sammanhang översättas som benbildning (eng. bone formation). 
495  RA Dnr 39-2019-2511. Protokoll (a. 2.9.3) Problem med användning och hantering av elektroniska under-

skrifter. 
496  Jämför beskrivningen av ossifikation i detta avsnitt med RIR 2019:28 (s. 56) och däri beskrivningen av prob-

lemen med föråldrade IT-system som ”… gör det också svårt eller omöjligt att, baserat på det befintliga 
systemet, utveckla nya tjänster eller funktionalitet eller att förändra och utveckla befintliga verksamhets-
processer. Därmed påverkar it-systemen också myndigheternas verksamhetsutveckling. …”. 

497  Se Hacker News, Things Every Hacker Once Knew (catb.org) om artikeln Things Every Hacker Once Knew. 
Diskussion uppstår om skillnaden mellan mjukvaruförruttnelse (eng. software rot) och ossifikation, men som 
övergår till en diskussion om innebörden av mjukvaruförruttnelse. 

 Se även Wikipedia, Software rot. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Software_rot (20200319) 

https://fsfe.org/activities/os/minimalisticstandards.en.html
http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_rot
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En formell definition av ossifikation har inte påträffats, men begreppet förstås här att ytterst avse en 
rigiditet eller stelhet som förhindrar förändringar av befintliga implementeringar eller införandet av 
nya standarder. Till exempel, att en leverantör implementerar en policy-kontroll för TCP/IP-paket 
genom att läsa TCP/IP-metadata och avfärdar paket som avviker från leverantörens kriterier av vad 
som är TCP/IP-paket,498 vilket dels innebär att materiel och metoder som läser TCP/IP-metadata 
implementerar standarden för TCP/IP felaktigt, dels får till följd att nya protokoll inte kan införas 
eftersom de kommer att filteraras bort.499 Med andra ord, materiel och metoder som inte förstår tek-
niska egenskaper eller funktionaliteter i ett format hindrar helt enkelt dem, och för att ändra formaten 
måste hela nätverket ses över.500 Det vill säga, samtliga materiel och metoder i nätverket. Att upp-
märksamma är att standarden för TCP/IP får och kan anpassas eller utökas, men problemet är att 
leverantörer har implementerat standarden felaktigt. 
 
Av vad som hittills förstås uppstår ossifikation i tre led.501 Det första ledet är att leverantörer inte 
implementerar standarder i överensstämmelse med standarderna. Det andra ledet är att tillräckligt 
många felaktiga implementeringar blir normerande kontrollpunkter. Det vill säga, att det uppstår nät-

                                                
498  Ericsson, QUIC – a vehicle for transport protocol evolution, “The middleboxes like NATs and firewalls, usually 

block all the traffic they don’t recognize and even impose rules to already known protocols, leading to network 
ossification.”. 

499  QUIC: Replacing TCP for the Web (tidstämpel 38:26-39:06) en leverantör hade implementerat funktionaliteter 
för att kategorisera datatrafik över protokollet Quick i deras nätverkstjänst. Leverantören hade implementerad 
funktionaliteten genom att analysera datatrafik, och drog slutsatsen att första byten i en Quick-paket alltid 
började med värdet 7, men leverantören varken hade läst den tekniska specifikation eller var varse om att det 
fanns en specifikation. Det betyder att Quick-paket som anger andra värden i enlighet med specifikationen inte 
skulle klassificeras korrekt. Detta hade enligt talaren ”ossificerat” Quick. 

 Se även QUIC as a solution to protocol ossification, “Middleboxes (routers between the endpoints of a connec-
tion) interfere with traffic and make it difficult to improve the protocol. They aren't supposed to be looking at 
TCP headers, but they do so anyway and make decisions based on what they see, often blocking traffic that 
looks in any way out of the norm. This "ossification" of the protocol makes it nearly impossible to make changes 
to TCP itself. For example, TCP fast open has been available in the Linux kernel (and others) for years, but 
still is not really deployed because middleboxes will not allow it. … [W]hy QUIC was implemented over UDP 
rather than directly on top of IP. Iyengar pointed to the SCTP protocol as an example of the problem with new 
IP-based protocols: it comes down to the middleboxes again. SCTP has been around for years, but middle-
boxes still do not recognize it and tend to block it. As a result, SCTP cannot be reliably used on the net. Actually 
deploying a new IP-based protocol, he said, is simply impossible on today's Internet. … One key feature of 
QUIC is that the transport headers — buried inside the UDP packets — are encrypted. Beyond the obvious 
privacy benefits, encryption prevents ossification of the protocol by middleboxes, which can't make routing 
decisions based on information they can't understand. …”. 

500  QUIC: Replacing TCP for the Web (tidstämpel 37:03-37:35-38:07). 
501  Jämför De-Ossifying the Internet Transport Layer (a. IX) FUTURE RESEARCH DIRECTIONS. “… [T]he 

ossification problem has two main root causes: 1) middle-boxes that examine and/or manipulate the contents 
of packets beyond the IP header make it hard to deploy protocols that these middleboxes do not yet know; 2) 
the application net-working interface that is exposed by the socket API ties applications (or the middleware or 
library that these applications are based upon) to a specific protocol choice. Both sub-problems have been 
addressed in various ways by research proposals. Unfortunately, some of these proposals are not new, yet it 
seems that present solutions have had little to no impact on the Internet: the transport layer still appears to 
consist of only TCP and UDP, often even further constrained to specific port numbers. If anything, the situation 
seems to have worsened over the years.”. För en mer detaljerad beskrivning av de tekniska orsakerna se 
avsnittet, och avsnitten därefter, Transport-Layer Ossification: Overview of Issues. 
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verkseffektbubblor. Det tredje ledet är att leverantörernas implementeringar praktiskt inte kan åtgär-
das eller kringgås. Ett exempel är att leverantörer inte har någon anledning att införa stöd för nya 
protokoll förrän det finns ett stort antal användare av protokollet.502 Ett annat exempel är att leveran-
törernas implementeringar inte kan uppdateras eftersom det rör sig om ett ofantligt antal produkter, 
och hos konsumenter sker uppdateringar sällan, troligtvis inte förrän produkten slutar fungera. Ett 
sista exempel är att medan det går att försöka uppdatera operativsystemen som utgör slutpunkterna 
i nätverket kommer inte nödvändigtvis alla slutanvändare att uppdatera till senaste versionen av ett 
operativsystem.503 
 
Medan det första och andra ledet är samma problem som behandlats i författningskommentarerna 
och denna konsekvensutredning belyser det tredje ledet ett annat, om inte helt omvänt, omständig-
het. Att byta materiel och metoder i den infrastruktur som utgör stommen för världens nätverk kan 
av uppenbarliga skäl i praktiken vara mycket svårt, om inte helt omöjligt. Att däremot byta materiel 
och metoder i den infrastruktur som utgör en verksamhet kan vara ekonomiskt och praktiskt svårt 
men inte i närheten av den komplexitet som uppstår för globala nätverk. Tvärtom, det är vanligt att 
verksamheter med vissa intervall uppdaterar sina materiel och metoder i bemärkelsen att de inför-
skaffar nya, och i de fall tidigare materiel och metoder fortfarande behövs men utgör ett hinder kan 
problemen kringgås, om med möda och kostnad. 
 
Ett sedvanligt problem som brukar lyftas fram som ett hinder mot bevarande är just att de ”snabba 
teknologiska utvecklingar” som hela tiden förändrar förutsättningarna och omständigheterna vilket 
föranleder att verksamheter behöver byta ut sina ”IT-system”, och därmed riskera att elektroniska 
handlingar inte kan återges. De materiel och metoder som är lämpliga för att framställa beständiga 
elektroniska handlingar kritiseras för att vara begränsade till det ”gamla IT-systemet”, vilka upphör 
att fungera med det ”nya IT-systemet”.504 För att förklara denna situation används begrepp som att 
format blivit ”föråldrade” eller ”ruttna”. Dessa begrepp är enligt vad som sagts i denna konsekvens-
utredning alltså verklighetsfrämmande. Det vill säga, att det rör sig om abstrakta begrepp som inte 
har en anknytning till faktiska omständigheter. 
 
Vad det tredje ledet visar är att problemet med ossifikation inom nätverk uppstår när felaktiga imp-
lementeringar inte kan åtgärdas, eftersom om de kunde det så skulle det finnas mindre hinder mot 
att anpassa eller utöka befintliga protokoll, eller införa nya protokoll. Det följer att de hinder mot 
interoperabilitet som uppstår i verksamheter när materiel och metoder uppdateras eller nya införs 
beror på antingen att ursprungliga materiel och metoder inte implementerade standarder korrekt 
eller att de uppdaterade eller nya materiel och metoderna inte gör det. Det betyder att om verksam-
heter kan framställa sina elektroniska handlingar i överensstämmelse med standarder så kan de 
utan hinder överföra sina elektroniska handlingar mellan materiel och metoder och därmed inte ris-
kera inlåsning till varken specifika leverantörer eller äldre materiel och metoder, eller kostnader för 
komplicerade konverteringar. 

                                                
502  De-Ossifying the Internet Transport Layer (s. 620) första kolumnen sista stycket. 
503  QUIC: Replacing TCP for the Web (tidstämpel 25:08-28:32). 
504  Jämför SOU 2018:72 (a. 6.5.5, s. 147) Bygg en stark teknisk grund för kontinuerlig förändring. ”… Gamla 

system kostar att underhålla och minskar utrymmet för myndigheten att vidareutveckla verksamheten och ta 
nödvändiga utvecklingssteg. 

  Att situationen finns är förståelig, särskilt som teknikutvecklingen går så fort, …”. 
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2.3.7.4 Skillnaden mellan standarder och öppna standarder 

Det finns en allmän explicit eller implicit erkänd skillnad mellan slutna och öppna materiel och metod-
er i bemärkelsen att det finns sådana som är öppna, och därmed finns det sådana som inte är öpp-
na.505 Det råder ingen samstämmighet kring vad som kvalificerar materiel och metoder som öppen, 
men många, om inte alla, offentliga verksamheter, intresseorganisationer, och även leverantörer506 
förespråkar öppenhet och oftast uttrycks ett stöd för öppenhet. Till exempel, i API, data, format, 
källkod, hårdvara, licenser, mjukvara, program, referensimplementeringar, specifikationer, standard-
er, standardisering, styrning och förvaltning. Det finns därför anledning att närmare förtydliga vad 
som avses med öppenhet i allmänhet och för standarder i synnerhet. 

2.3.7.4.1 Gränsdragningen mellan öppenhet och proprietärt 

I motsats till öppenhet uppställs vanligtvis proprietärt som begränsar materiel och metoder till en 
sådan utsträckning att få, om ens några, möjligheter finns för att dels påverka framtagandet eller 
förvaltningen av dem, dels ta del av dem och dela dem vidare med andra, dels använda och imp-
lementera dem, dels anpassa och förändra dem, och dela med sig av förändringarna vidare med 
andra. Detta är emellertid en konsekvens av hur äganderätten till materiel och metoder utövas. Ju 

                                                
505  Se författningskommentarerna till bilaga 1 Om öppenhet. 
506  För praktiska skäl har exemplen avgränsats till sådana leverantörer som i skrivande stund är dominerande 

och allmänt igenkända på marknaden. 
 Adobe I/O. 
 https://www.adobe.io/open.html (20200402) 
 Adobe Tech Blog, Matt Asay (2018-10-09) Adobe’s Ever-Growing Commitment to Open Source. 
 https://medium.com/adobetech/https-medium-com-adobetech-adobes-ever-growing-commitment-to-open-source-903c10805ef 

(20200402) 
 Apple, Steve Jobs (april 2010) Thoughts on Flash. 
 https://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/ (20200402) 
 Apple Developer, Open Source. 
 https://developer.apple.com/opensource/ (20200402) 
 Ericsson (2019-12-04) vitbok, Open standards: together we innovate. 
 https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/open-standards-together-we-innovate (20200402) 
 Google Official Blog Public Policy, Jonathan Rosenberg (2012-10-16) The meaning of open, redux, och däri 

webbsidan hänvisade länkar. 
 https://blog.google/inside-google/company-announcements/the-meaning-of-open-redux/ (20200402) 
 Facebook, Open Source. 
 https://opensource.facebook.com/ (20200402) 
 Huawei Blog, Bryan Che (2019-10-22) Huawei Becomes a Strategic Member of the Eclipse Foundation. 
 https://blog.huawei.com/2019/10/22/huawei-becomes-a-strategic-member-of-the-eclipse-foundation/ (20200402) 
 Huawei, Standards & Contributions. 
 https://www.huawei.com/us/industry/standards-contributions/index.htm (20200402) 
 Huawei, Network World, Wenshan, Linhongji, Mengke (odaterat) The Power of Standards. 
 https://e.huawei.com/en/publications/global/ict_insights/hw_124325/feature story/HW_198604 (20200402) 
 IBM Developer, Todd Moore, Chris Ferris (datum för publicering 2016-05-16, datum för uppdatering 2020-03-

31) IBM’s approach to open technology. 
 https://developer.ibm.com/articles/cl-open-architecture-update/ (20200402) 
 Microsoft (2019-09-24) Open Specifications, och däri webbsidan hänvisade länkar. 
 https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/main/ms-openspeclp/3589baea-5b22-48f2-9d43-f5bea4960ddb (20200402) 
 Official Microsoft Blog, Jean-Philippe Courtois (2020-07-02) A Perspective on Openness. 
 https://blogs.microsoft.com/blog/2010/07/02/a-perspective-on-openness/ (20200402) 
 Oracle Magazine, Alexandra Weber Morales (jan-feb 2018) The Future Is Open. 
 https://blogs.oracle.com/oraclemagazine/the-future-is-open (20200402) 

https://www.adobe.io/open.html
https://medium.com/adobetech/https-medium-com-adobetech-adobes-ever-growing-commitment-to-open-source-903c10805ef
https://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/
https://developer.apple.com/opensource/
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/open-standards-together-we-innovate
https://blog.google/inside-google/company-announcements/the-meaning-of-open-redux/
https://opensource.facebook.com/
https://blog.huawei.com/2019/10/22/huawei-becomes-a-strategic-member-of-the-eclipse-foundation/
https://www.huawei.com/us/industry/standards-contributions/index.htm
https://e.huawei.com/en/publications/global/ict_insights/hw_124325/feature%20story/HW_198604
https://developer.ibm.com/articles/cl-open-architecture-update/
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/main/ms-openspeclp/3589baea-5b22-48f2-9d43-f5bea4960ddb
https://blogs.microsoft.com/blog/2010/07/02/a-perspective-on-openness/
https://blogs.oracle.com/oraclemagazine/the-future-is-open


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 217 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

fler begränsningar ägaren uppställer desto mer övergår materiel och metoder att anses vara ”prop-
rietära”. Frågan kan därför inte aktualiseras om det inte finns någon äganderätt.507 Det följer att 
gränsdragningen mellan öppenhet och proprietärt är en fråga om utövandet av äganderätten till mat-
eriel och metoder, och de villkor ägarna uppställer. Uppfattningen att materiel och metoder är mindre 
eller inte alls ”öppna” verkar vara mer påtaglig när villkoren blir dels alltför betungande för mål-
gruppen att uppfylla, dels inskränker eller riskerar att inskränka vad som för målgruppen är väsent-
liga behov och krav. 
 
En förklaring till varför åsikterna går isär om öppenhet blir därför dels att målgruppen och ägande-
rättsinnehavare har olika behov och krav, dels att inom samma målgrupp finns olika förutsättningar 
för att uppfylla villkoren för materiel och metoder. Det betyder att medan villkoren kan vara öppna 
för vissa kan de fortfarande utgöra hinder för andra. En fråga som alltså måste ställas är därför vilka 
villkor utgör ett hinder för vem, och under vilka omständigheter villkoren utgör ett faktiskt hinder eller 
inte. Till exempel, flera aktörer har hävdat patentanspråk på kodeken H.264,508 vilka även erbjuder 
licenser under [F]RAND-villkor,509 men på ett sådant sätt som hindrat distribution av kodeken med 
öppen källkod. Detta uteslöt därför vissa aktörer utifrån deras verksamhet eller affärsmodell. Det var 
genom att en större leverantör, Cisco, tog på sig licenskostnaderna, öppnade källkoden till en imple-
mentering av kodeken och tillgängliggjorde den kompilerade versioner av källkoden [”binärer”] för 
kostnadsfri distribution med öppen källkod -projekt som möjliggjorde att andra mindre aktörer kunde 
fortsätta närvara och konkurrera på marknaden.510 Det är emellertid inte säkert att samma omstän-
dighet kommer att gälla för den uppföljande kodeken H.265511 vars villkor är enligt Mozilla svåra att 
förstå och licensavgiften är betydligt dyrare.512 Det är emellertid inte endast Mozilla som har reser-
vationer, flera större aktörer har gått samman för att ta fram en ”öppen standard” för videokodning; 
AV1. Denna utveckling kan förklaras mot bakgrund av de ändringar som sker på marknaden, vilken 
uppskattas att övergå till att användare konsumerar alltmer video.513 
 

                                                
507  Det vill säga, det rör sig om allmän egendom (eng. public domain). Här kan emellertid aktualiseras andra 

problem, vilka anknyter till frågan om vad som faktiskt krävs för att kunna framställa och återge elektroniska 
handlingar över tid. Till exempel, se författningskommentarerna till definitionerna materiel och metoder, och 
specifikationer. Ett annat problem är frågan om vem som ansvarar och bestämmer för den fortsatta förvaltnin-
gen och utvecklingen av materiel och metoder som saknar en ägare. 

508  ISO/IEC 14496-10:2014 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 10: Advanced Video 
Coding. Bilaga F Patent Rights, “The … parties have informed ISO and IEC that they may hold patent rights 
relevant to this part of this International Standard, and have assured ISO and IEC that they are willing to 
negotiate licenses under reasonable and non-discriminatory [RAND] terms and conditions with applicants 
throughout the world for patent rights necessary in order to manufacture, use, and/or sell implementations of 
this part of this International Standard.”. 

509  (eng.) [Fair,] Reasonable and Non-Discriminatory. 
510  Mozilla, Video Interoperability on the Web Gets a Boost From Cisco’s H.264 Codec. 
511  ISO/IEC 23008-2 Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous 

environments — Part 2: High efficiency video coding. 
512  Mozilla, An Invisible Tax on the Web: Video Codec. Mozilla hade för sin räkning uppskattat att den årliga 

licensavgiften för H.264 skulle uppgå till $ 9,75 miljoner, och licensavgifterna för H.265 kan bli upp till 10 gånger 
dyrare. 

513  The Alliance for Open Media (inget datum för publicering) The Big Picture. Grundarna är Amazon, Apple, Arm, 
Cisco, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, Nvidia, Samsung, Tencent. I gruppen ”främ-
jande medlemmar” återfinns bland andra Adobe, Alibaba, AMD, Videolan. 

 https://aomedia.org/about/ (20210627) 

https://aomedia.org/about/
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Licenser används för olika ändamål,514 och kan som patent användas för ”attack” såväl som för 
”försvar”515.516 Sammanhanget är av betydelse. Standarder inom IKT är inte nödvändigtvis direkt 
jämförbar med andra teknikområden. Till exempel, inom bioteknik. Standarder inom IKT är sedan 
inte alltid jämförbara med varandra. Till exempel, GSM (eng. Global System for Mobile Communica-
tions) och utbytesformat för elektroniska handlingar.517 En verksamhet måste därför förstå och vara 
beredd på hur förutsättningarna för och kraven på materiel och metoder kan få för konsekvenser när 
nuläget över tid påverkar eller påverkas av tekniken, juridiken, marknaden och affärsmodeller. Vill-
koren kanske inte är ett hinder i nuläget, men över tid kan konsekvenserna av valda materiel och 
metoder bli ödesdigra för vissa, om inte alla, inom målgruppen. Till exempel, utfallet av den pågå-
ende tvisten mellan Google och Oracle om upphovsrätten till gränssnittet till program och om det är 
skäligt att åter-implementera dem (eng. fair use).518 Det ska uppmärksammas att båda aktörerna är 
”för öppenhet”. 

2.3.7.4.2 Öppenhet inom offentlig förvaltning 

Diskussionen kring öppenhet inom offentlig sektor är vanligtvis avgränsad till ett specifikt ändamål,519 
vilket kan lyfta fram en specifik aspekt av materiel och metoder, och elektroniska handlingar. Till 
exempel, 

                                                
514  Till exempel, se OSI (eng. Open Source Initiative) deras definition av öppen källkod eller OSD (eng. Open 

Source Definition) och vilka licenser som kvalificeras som öppen. 
 https://opensource.org/licenses (20200416) 
 Se även GitHub, Choose an open source license. 
 https://opensource.org/ (20200416) 
515  Till exempel, OIN (eng. Open Invention Network) inrättar en gemensam fond för patent till försvar för Linux. 
 http://www.openinventionnetwork.com/ (20200408) 
516  EFF, Defend Innovation. All kritik mot patenträtten avser inte att avskaffa patent, men att få till en bättre balans 

mellan samhällets intressen och patentinnehavares intressen. Kritiken har föranletts av att balansen rubbats, 
särskilt i USA, med följd av attacker från så kallade patentroll, vilket blir ett exempel på sådana risker som kan 
förverkligas i andra rättsordningar om patent på program införs. Till exempel, i EU. 

 Benjamin Henrion (2020-03-23) EU Software Patent Court stopped by Constitutional Court, patent industry 
will try again. Om försök att införa patent för program i Europa. 

 https://ffii.org/eu-software-patent-court-stopped-by-constitutional-court-patent-industry-will-try-again/ (20200408) 
 Jämför Richard Stallman, Software patents, FSF, End Software Patents (ESP) Project Formed to Eliminate 

Soft-ware Patents, FSFE, Software Patents in Europe. Konsekvenserna av hur patenträtten har tolkats och 
tillämpats är emellertid ett problem av flera. Uteslutandet av aktörer från marknaden på grund av licens-
kostnader är ett annat problem. Detta har föranlett sådan kritik som förespråkar avskaffandet av patent för 
program både i USA och i Europa. 

 Se även Joint Research Centre (redaktörer: Nikolaus Thumm, Garry Gabison) European Economics; Patent 
Assertion Entities in Europé (EUR 28145 EN; doi:10.2791/134702). 

517  Flosspols (s. 8-11) betydelsen av öppen standard kan variera beroende på marknaden. Förespråkare för 

avgiftsbelagda licenser eller andra villkor lyfter fram standarden för GSM från ETSI som ett exempel på en 
standard som accepterats och varken hämmat konkurrensen eller gett fördelar till vissa leverantörer. Sådana 
avgifter och krav för licenser är emellertid en del och en relativt mindre del av de kostnader som krävs av en 
leverantör för att trädda in på marknaden; att producera materiel och metoder för GSM kräver en finansiell, 
rättslig, och teknisk infrastruktur. De aktörer som konkurrerar på GSM-marknaden är inte samma aktörer som 
konkurrerar på marknaden för utbytesformat. Till exempel, för kontorsdokumentprogram. Detta kan ändras 
med tiden om GSM-marknaden övergår till mer generiska materiel och metoder för hårdvara och konkurrensen 
övergår till att främst kretsa kring mjukvaran. 

518  EFF, Oracle v. Google. Se även frågor presenterade till och för prövning av Högsta domstolen i USA. 
 https://www.supremecourt.gov/qp/18-00956qp.pdf (20200403) 
519  SOU 2018:25 (a. 5.8) Öppenhet i den digitala förvaltningen. 

https://opensource.org/licenses
https://opensource.org/
http://www.openinventionnetwork.com/
https://ffii.org/eu-software-patent-court-stopped-by-constitutional-court-patent-industry-will-try-again/
https://www.supremecourt.gov/qp/18-00956qp.pdf
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– ”öppna standarder” eller ”öppna specifikationer” för interoperabilitet, [data-] portabilitet eller 
”öppen data”,520 ”säkerhet”,521 och ”förhindra protektionism”,522 eller förhindra inlåsning,523 

– ”öppen källkod” eller ”öppen programvara” för att minska kostnader och öka effektiviteten,524 
arkivering,525 eller 

– ”öppna data” för ”att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället”.526 

Huvudregeln är vanligtvis att öppenhet är att föredra,527 men det är inte tydligt vad som egentligen 
avses med öppenhet, eller hur det påverkar eftersträvade ändamål i offentlig sektor. 

                                                
520  Till exempel, se RIR 2016:14 (a. 4.3.4) Det behövs gemensamma standarder och format (s. 44) ”Det saknas 

idag riktlinjer för vilken information som ska publiceras som öppna data. Det innebär att offentliga aktörer 
publicerar olika typer av data, gör det i olika format och man samlar även in informationen på olika sätt. För 
att nå den fulla potentialen av öppna data behövs det dels gemensamma standarder och format för att publice-
ra och hämta informationen, dels interoperabla system. När öppna data kan flöda friktionsfritt mellan olika it-
system (interoperabilitet) blir det enklare att vidareutnyttja offentlig information och möjliggöra innovationer.”. 

521  Kammarkollegiets förstudierapport (Dnr 23.2-6283-18) (a. 12.2) Säkerhet, ”Programvara som används bör, av 
säkerhetsskäl, i första hand vara öppen källkod, i andra hand källkodsgranskad, i tredje hand programvara där 
det gjorts utförliga tester på programvarans beteende för att säkerställa dess tillförlitlighet.”. 

522  Bilaga till regeringsbeslut (UD2018/12345/HI) (s. 13) ”Digital protektionism kan motverkas genom att de stand-
arder och certifieringsordningar för it-produkter som tas fram gemensamt i första hand är öppna och globala. 
Sverige bör driva att det först i andra hand tas fram standarder på EU-nivå inom det digitala området.”. 

523  European Commission (2019-12-06) Strategy, Shaping Europe’s digital future, Policies, Open Standards. 
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-standards (20200413) 
 Se även Kammarkollegiets förstudierapport (Dnr 23.2-6283-18) (a. 8.6) Inlåsningseffekter; SOU 2007:47 (a. 

11.4.1, s. 243-248) Undvika risker för inlåsning hos leverantörer, och Konkurrensverkets Uppdragsforsknings-
rapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (a. 2.2.3) Om svenska regeringars propositioner för 
användning av standarder, (a. 3.1) Referenser till standarder i organisationers strategier. 

524  Till exempel, se nothänvisning 463 (s. 185), och SOU 2009:86 (a. 5.6, s. 73) Öppen programvara ska alltid 
övervägas vid val av lösning. 

525  Proposition 1989/90:72 (a. 15.22.3) Öppen programvara och öppna standarder i offentlig förvaltning (s. 210) 
”Ett ytterligare argument för användning av öppna programvaror är att arkivering, som i princip skall kunna ske 
för all framtid, fordrar öppna programvaror och öppna standarder för att kunna genomföras i praktiken. Där-
igenom kan öppna programvaror och öppna standarder bli viktiga för att kunna genomföra elektronisk ärende-
hantering fullt ut i förvaltningarna.”, jämför samma avsnitt (s. 212) ”För en kostnadseffektiv IT-användning inom 
offentlig sektor bör fokus läggas på funktionella krav. Proprietära system bör vid upphandling ställas mot öppna 
lösningar. Den offentliga sektorn bör alltid överväga de möjligheter som kan finnas i att använda öppna stand-
arder och öppna programvaror i samband med att kraven för en offentlig upphandling ställs upp eller vid en 
utvärdering av anbuden.”. 

526  Öppna data och PSI (inget datum för publicering) Detta är öppna data. 
 https://oppnadata.se/detta-ar-oppna-data/ (20200404) 
527  Till exempel, Kammarkollegiet (Dnr 23.3-5562-17) Bilaga Kravkatalog Programvaror & tjänster (a. 4) Övergri-

pande instruktioner (p. 4.1.1) ”Kund får ställa ett obligatoriskt krav på specifik namngiven programvara som i 
sin helhet är licensierad med en eller flera licenser godkända av Open Source Initiative (OSI)1, är gratis och fri 
för alla leverantörer att nyttja (det krävs t.ex. ingen återförsäljarstatus)”, och (p. 4.1.2) ”Kund får ställa 
obligatoriska krav på standarder endast om standarden uppfyller kraven på en öppen standard enligt SOU 
2009:86. Med en öppen standard avses en standard som uppfyller de fyra kriterier som interoperabilitetsram-
verket EIF 1.02 anger. 1. Standarden är fastslagen och underhålls av en icke-vinstdrivande organisation och 
dess fortsatta utveckling sker enligt en öppen beslutsprocess öppen för alla intressenter (konsensus eller ma-
joritetsbeslut etc.). 2. Standarden är publicerad och dess specifikation är tillgänglig antingen kostnadsfritt eller 
till självkostnadspris. Specifikationen ska vara tillåten att kopiera, distribuera och nyttja antingen kostnadsfritt 
eller till självkostnadspris.3. Immaterialrätt kopplat till standarden, t.ex. patent, ska för evigt tillhandahållas utan 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-standards
https://oppnadata.se/detta-ar-oppna-data/


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 220 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

 
Av Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3) framgår att ett förverkligande av 
standarder för avsedda ändamål är beroende av implementeringen av standarderna. Detta är något 
som intresseorganisationer för öppenhet fäster avseende vid, standardiseringsorganisationer är 
medvetna om,528 och av allt att döma tar även leverantörer hänsyn till detta, vilket skulle förklara 
deras fokus på öppen källkod,529 eller ”öppna implementeringar”.530 Leverantörer lyfter särskilt fram 
betydelsen av ett ”öppen delaktighet” kring styrning och förvaltning av standarder och öppen käll-
kod.531 
 
Det är sedan EIF2 märkbart att innebörden av öppenhet endast i delar överlappar med sådana defi-
nitioner som förekommer på marknaden eller förespråkas av rörelser för öppenhet. Till skillnad från 
EIF1 förklarades i EIF2 att licenser villkorade under [F]RAND med eller utan kostnad är öppna,532 
men som tillåter implementering i både proprietär och öppen källkod. Den förra men inte senare 
ansatsen kom till uttryck som ett krav i förordning (EU) 1025/2012 om europeisk standardisering 
bilaga 2 Krav för fastställande av tekniska specifikationer på IKT-området.533  
 

                                                
krav på ersättning. 4. Det ska inte finnas några begränsningar för användningen eller återanvändningen av 
standarden.”. 

528  Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (s. 22-23) 
Om meningsskiljaktigheter i standardiseringsorganisationer om bland annat policy för patent. 

529  Se exemplen i nothänvisning 506 (s. 194). 
 Jämför bilaga till regeringsbeslut (UD2018/12345/HI) (s. 11) ”Regeringen ska verka för att myndigheter vid 

upphandlingar i ökad utsträckning hänvisar till att it- och digitala standarder bygger på öppen källkod”. 
530  Jämför WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), grundad av Apple, Google, Micro-

soft, Mozilla, för utvecklingen av HTML Living Standard (20200402) som är ett aktivt pågående arbete snarare 
än utfärdandet av en specifikation som ses över, om alls, någon gång, några gånger, eller även med jämna 
mellanrum. Specifikationen är istället underordnad implementeringen; ”The WHATWG was based on several 
core principles, in particular that technologies need to be backwards compatible, that specifications and imp-
lementations need to match even if this means changing the specification rather than the implementations, 
and that specifications need to be detailed enough that implementations can achieve complete interoperability 
without reverse-engineering each other.”. 

 https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#history-2 (20200403) 
 Jämför Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (s. 

22) ”… Samtidigt är det tydligt organisationer som länge utvecklat formella standarder36 på senare tid uppmärk-
sammat utvecklingsmodellen för open source som ett möjligt alternativ, eller komplement, till etablerade 
arbetssätt för att utveckla och förvalta standarder. … “. 

531  Se nothänvisning 506 (s. 194). 
532  För kritik mot [F]RAND se FSFE (2016-06-20) Why is FRAND bad for Free Software?. 
 https://fsfe.org/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html (20210222) 
533  Punkt 4.c ”Immateriella rättigheter: De immateriella rättigheter som krävs för att genomföra specifikationerna 

har licensierats till sökande på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor ((F)RAND), vilket kan innebära 
att rättighetsinnehavaren väljer att licensera väsentliga immateriella rättigheter utan ersättning.”. 

 Jämför skäl 20 i förordningen: ”Standarder är viktiga verktyg för företagens – särskilt de små och medelstora 
företagens – konkurrenskraft, eftersom dessa företags deltagande i standardiseringsprocessen är viktigt för 
de tekniska framstegen i unionen. Därför är det nödvändigt att standardiseringsreglerna uppmuntrar små och 
medelstora företag att aktivt delta och bidra med sina innovativa tekniska lösningar till standardiseringsarbetet. 
Detta inkluderar bland annat att förbättra deras delaktighet på nationell nivå, där de kan åstadkomma mer 
eftersom kostnaderna är lägre och de inte hindras av språkbarriärer. Följaktligen bör denna förordning inne-
bära att små och medelstora företag bli bättre företrädda inom och mer delaktiga i både nationella och euro-
peiska tekniska kommittéer och bör underlätta deras faktiska tillgång till och medvetenhet om standarderna.”. 

https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#history-2
https://fsfe.org/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html
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I både EIF2, och den senaste EIF3, förs argumentet att om ”principen om öppenhet tillämpas fullt 
ut” medför det att ”immaterialrättsliga rättigheter till specifikationen är licenserande under FRAND-
villkor på ett sätt som tillåter implementering i både proprietär och öppen källkodsmjukvara, och helst 
utan krav på royalty”. Problemet med denna beskrivning är att den konceptualiserar ”öppenhet” i en 
skala som inte riktigt fångar alla frågor som uppstår om öppenhet; den ena änden ”fullt ut öppenhet” 
korresponderar inte mot ”inga begränsningar” utan mot ”mindre proprietärt”, vilket sedan kan övergå 
till den andra änden ”proprietärt” om offentliga verksamheter bedömer det nödvändigt. 
 

Användningen av öppna specifikationer eller standarder har positiva effekter på digital 

samverkan och rekommenderas för tillhandahållandet av offentliga tjänster. Öppenheten är 

avgörande för förmågan att vidareutnyttja programvarukomponenter, information eller data. 

Specifikationer och standarder ska vara mogna och ha tillräckligt marknadsstöd, med undantag 

om de används i samband med skapandet av innovativa lösningar. Offentliga organisationer kan 

välja att använda mindre öppna specifikationer eller standarder, om inga öppna specifikationer 

eller standarder finns att tillgå eller om det saknas öppna alternativ för att uppfylla de 

funktionella behoven. 

 
Det citerade passagen är från Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (s. 9) som i princip över-
sätter vad som sägs i EIF3, men på samma sida kan utläsas hur det svenska ramverket skiljer sig 
från EIF3 i övriga avseenden genom att tillföra följande.534 Kursivering i ursprunglig text. 
 

En öppen standard tillåter vem som helst att använda och implementera den utan att ägaren av 

standarden sätter upp orimliga eller diskriminerande hinder. Detta medför att produkter som 

följer standarden är kompatibla vilket är en grund för fri konkurrens. För specifikationer och 

standarder gäller att 

– alla intressenter har möjlighet att bidra till utvecklingen av specifikationerna och att en 

offentlig utvärdering ingår i beslutsprocessen 

– specifikationen eller standarden är tillgänglig för intressenterna utan kostnad 

– det inte finns några begränsningar i användningen av specifikationen eller standarden 

 
Det ska uppmärksammas att problemet inte nödvändigtvis är förekomsten av patent och licensav-
gifter, eller andra begränsningar. Som framgår av Gränsdragningen mellan öppenhet och proprietärt 
(a. 2.3.7.4.1) kan gränsen dras med hänsyn till verksamhetens förutsättningar, behov och krav, och 
omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse är att verksamheter förstår konsekvensen av 
sina val, och att dessa val påverkar på kort såväl som lång sikt dels verksamhetens användning och 
hantering av sina elektroniska handlingar, dels den offentliga sektorns användning och utveckling 

                                                
534  Jämför Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (a. 3.1.3) Använd standarder och specifikationer (s. 22) ”Vid 

val av standarder är utgångspunkten att internationella standarder ska prioriteras framför nationella samt att 
officiella standarder (t.ex. ISO) ska prioriteras framför inofficiella (t.ex. industristandarder).”. Jämför (s. 22) 
rekommendation 8. Använd standarder i första hand ”Offentliga organisationer ska använda standarder och 
specifikationer. Internationella standarder ska prioriteras framför nationella och officiella standarder ska priori-
teras framför inofficiella. Vidare ska en öppen och gemensam metod användas för att bedöma och välja stand-
arder och specifikationer.”. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 222 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

av materiel och metoder, dels marknadens fortsatta användning och utveckling av materiel och me-
toder. 
 
En verksamhet som inte förstår i vilket avseende materiel och metoder är ”öppna” riskerar att inte 
bara låsa in verksamheten över tid med kostnadsmässiga konsekvenser för att antingen byta stan-
dard eller bibehålla standarden, men även bidra till en fortsatt utveckling av materiel och metoder 
som hämmar konkurrens, och därmed innovation. Det är därför inte lämpligt att ge intrycket att pro-
prietära materiel och metoder är en följd av ”fullt ut öppenhet” när dominerande aktörer på marknad-
en, även med motstridiga intressen och affärsmodeller, förstår problemet och går ihop för att främja 
innovation och skydda sig mot allvarliga risker. Till exempel, inlåsning, skadestånd, och andra betun-
gande kostnadsmässiga konsekvenser. Det betyder samtidigt inte att alla materiel och metoder mås-
te vara utan äganderätt, eller att mer eller mindre proprietära materiel och metoder inte kan uppfylla 
verksamheters behov och krav för vissa fall vid Bedömningen av öppenhet för elektroniska hand-
lingars beständighet (a. 2.3.7.4.3). 

2.3.7.4.3 Bedömningen av öppenhet för elektroniska handlingars beständighet 

Av Gränsdragningen mellan öppenhet och proprietärt (a. 2.3.7.4.1) och Öppenhet inom offentlig för-
valtning (a. 2.3.7.4.2) följer att öppenhet är de möjligheter en verksamhet har inom de begränsningar 
som ställs på materiel och metoder, och elektroniska handlingar att framställa och använda och 
hantera dem utan hinder mot verksamhetens behov och krav. Den ena änden av öppenhet är ”full-
ständig öppenhet” medan den andra ändan är ”proprietärt”. Fullständig öppenhet är ett läge som 
skulle kunna motsvaras av ingen äganderätt till materiel och metoder, och elektroniska handlingar, 
men även av vissa typer av licenser. Av betydelse är alltså bedömningen av graden av öppenhet 
och utvärderingen om den graden av öppenheten hos materiel och metoder begränsar verksamhet-
ens behov och krav. 
 
I Tabell 2 finns ett exempel på hur en bedömning kan göras. Författningskommentarerna har försökt 
att generalisera diskussionen om öppenhet till en modell för att kunna analysera graden av öppenhet 
för materiel och metoder.535 Modellen kan utvecklas vidare i vägledningar om det finns en efterfråg-
an. Omfattningen av analysen och betydelsen av slutsatser bestäms av verksamhetens förutsättnin-
gar och omständigheter och behov och krav. I sammanhanget av denna konsekvensutredning och 
författningskommentarerna har kravet avgränsats till vad som krävs av materiel och metoder med 
hänsyn till behovet av beständighet i allmänhet och generella fall. Vid en faktisk analys och utvärde-
ring måste alltså en anpassning göras till verksamhetens andra behov och krav. Till exempel, arkiv-
lagen, dataskyddsförordningen, lag om offentlig upphandling, offentlighets- och sekretesslagen, säk-
erhetsskyddslagen. 

Tabell 47 Exempel på formella och ekonomiska begränsningar (negativa kriterier) en verksamhet kan acceptera med 

hänsyn till sina behov av och krav över tid på åtkomlighet, användningsbarhet, distributionsbarhet, delaktighet (positiva 

                                                
535  Se författningskommentarerna till bilaga 1 Om öppenhet. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 223 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 
kriterier). 

Kriterier Positiva 

N
e
g

a
ti

v
a

 

 Åtkomlighet Användningsbarhet Distributionsbarhet Delaktighet 

e
k
o
n
o
m

is
k
a

 

– Medlemsavgift 

– Prenumeration 

– Engångsavgift 

– Avgift för licenser och 
patent 

– Total kostnad för alla 
andra nödvändiga mat-
eriel och metoder. 

– Total kostnad för att 
byta format (migre-

ra).536 

– Avgifter för distribution 

– Kostnader för distributi-
on 

– Medlemsavgift 

– Kostnader för att träda 
in på marknaden. 

fo
rm

e
lla

 

– Dokumentation som 
undanhålls p.g.a. före-
tagshemligheter. 

– Krav på medlemskap 
eller registrering. 

– Leverantören kan stän-
ga ut användare. 

– Det ingen referensimp-
lementering. 

– Licenser som begräns-
ar anpassningar och vi-
dareutvecklingar. 

– Risk för patentintrång 
vid implementering. 

– Det finns ingen refer-
ensimplementering. 

– Licenser som förbjuder 
vidaredistribution. 

– Licenser som inte är 
kompatibla med andra 
licenser. 

– Licenser som förhind-
rar användningsbarhet-
en för andra. 

– Bestämmelser inom 
upphovsrätt. 

– Endast stater kan vara 
medlemmar (ISO). 

– Konkurrensrättsliga be-
stämmelser kan gälla 
för industrisammanslut-

ningar (USB-IF537, 

PCI-SIG538). 

– Procedurer för beslut 
och överklagan. 

 
En verksamhet måste identifiera vilka faktiska och formella hinder som begränsar verksamhetens 
möjligheter att uppfylla sina behov och krav. Utgångspunkten är att inga begränsningar får förekom-
ma på materiel och metoder. Det vill säga, fullständig öppenhet. Detta är nödvändigt eftersom valen 
av och inställningarna för materiel och metoder vid framställning av elektroniska handlingar påverkar, 
om inte helt bestämmer, den framtida användningen och hanteringen av elektroniska handlingar. Att 
i efterhand försöka åtgärda fel val kan svårt praktisk och, eller kostsamt. 
 
En verksamhet kan sedan överväga mer proprietära materiel och metoder utifrån sina förutsättningar 
och behov och krav. Ett exempel är utifrån kraven som ställs av 3 § arkivlagen på de elektroniska 
handlingar som framställs i verksamheten. Ska de elektroniska handlingarna bli eller kan de bli all-
männa? Om de elektroniska handlingarna blir allmänna, ska de bevaras för all framtid eller ska de 
gallras efter en viss tid? Kan elektroniska handlingar i ett format som blivit allmänna konverteras till 
andra format utan väsentlig informationsförlust?539 I Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport 

                                                
536  Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (s. 33) ”… 

kortsiktiga överväganden många gånger riskerar att ignorera den fulla kostnaden för hela den tid som ett 
införskaffat system (med alla program och all data) ska förvaltas och utifrån detta ställs krav på att exitkostnad-
en för att ’låsa upp’ all inlåsning som orsakats av att en organisation inför ett system ska belasta den ursprung-
liga investeringen107. Detta innebär exempelvis att kostnaden för att migrera all data som förvaltats i slutna 
filformat till öppna filformat ska belasta den ursprungliga investeringen, utöver att det dessutom finns betydan-
de legala108 och tekniska utmaningar109”. Se även sidorna 75, 118-119, 154-155, och (a. 7.4) Vägledning till 
beslutsfattare. 

537  Styrelsen för USB-IF (2002-09-25) USB Implementers Forum, Inc. Antitrust Guidelines. 
 https://www.usb.org/sites/default/files/antitrust_guidelines.pdf (20200331) 
538  Styrelsen för PCI-SIG (2012-05-24) Antitrust Guidelines. 
 https://pcisig.com/sites/default/files/files/PCI-SIG_Antitrust_Guidelines_2012_Revision_Certified.pdf (20200331) 
539  Jämför Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 

https://www.usb.org/sites/default/files/antitrust_guidelines.pdf
https://pcisig.com/sites/default/files/files/PCI-SIG_Antitrust_Guidelines_2012_Revision_Certified.pdf
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(2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens redogörs (nothänvisning 109, s. 33) konsekvens-
erna av att använda materiel och metoder som inte är öppna, vilket är alltså ett exempel på när det 
kan vara mindre lämpligt om verksamheten inte avser att rensa handlingar eller gallra allmänna 
handlingar efter begränsad tid. 
 

Om en organisation som väljer att förvalta data i slutna filformat samtidigt underlåter att 

omgående migrera alla data till öppna filformat kan det visa sig att organisationen (senare) inte 

kan säkerställa den långsiktiga digitala förvaltningen av organisationens handlingar (inför 

arkivering av handlingar i digitala arkiv). Att migrera data från slutna format innebär en stor 

teknisk utmaning och resultat från forskning visar att det finns betydande tekniska svårigheter 

och förlust av information vid försök att tolka filer från slutna filformat som endast är tiotalet år 

gamla (Lundell et al., 2011a). I händelse av att data har skapats i slutna filformat genom 

användande av proprietär programvara finns det avsevärd risk för att det kommer saknas tekniska 

möjligheter att senare genomföra den migrering av filer som (utifrån ett bevarandeperspektiv) 

måste göras. 

 
Analysen kan bli mer eller mindre komplex. Till exempel, beroende av om verksamheten vill påverka 
standarder, implementera standarder genom egna utvecklade program, eller införskaffa program 
som implementerar standarder.540 Bedömningen måste även beakta innehållet i handlingarna. Till 
exempel, en elektronisk handling som kan representeras med enklare format kan även mer sannolikt 
konverteras till andra format eller lagras i format som är interoperabel med andra materiel och 
metoder. Lämpligheten av öppenhet är därför en helhetsbedömning som måste göras för det 
enskilda fallet, och bör därför närmare utforskas i vägledningar. 

2.3.7.5 Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet 

Inom offentlig sektor har det blivit vanligt att skilja mellan olika ”nivåer av”, ”lager av”, eller ”perspektiv 
på” interoperabilitet. Till exempel, teknisk, semantisk, organisatorisk, rättslig och styrning. Gräns-
dragningen mellan teknisk och semantisk interoperabilitet kan fördela till exempel ”… fysisk (hård-
vara, signaler, bitar), empirisk (koder, brus), syntaktisk (data, protokoll), semantisk (signifikans, tolk-
ning), pragmatisk (information, förståelse), och social och kulturell (kunskap, normer) …”.541 Det 
framgår av Bakgrund (a. 2.3.7.5.1) att gränsen kan vara svår att dra, varför det finns anledning att 
närmare förtydliga skillnaden. 

2.3.7.5.1 Bakgrund 

I EIF verkar teknisk interoperabilitet ha avgränsats till något som närmast överlappar med vad som 
i inledningen till avsnittet (2.3.7) preciserades som yttre interoperabitet. Såväl EIF1,542 EIF2543 som 

                                                
540  Till exempel, se Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkur-

rens (a. 2.3.3) Om implementation av standarder i programvara. Se även sidorna 119-121, om att ställa krav 
på äganderätten. 

541  SOU 2007:47, sidan 72. 
542  (s. 16, eng.) “This aspect of interoperability covers the technical issues of linking computer systems and ser-

vices. It includes key aspects such as open interfaces, interconnection services, data integration and middle-
ware, data presentation and exchange, accessibility and security services.”. 

543  (s. 23-24, eng.) “This covers the technical aspects of linking information systems. It includes aspects such as 
interface specifications, interconnection services, data integration services, data presentation and exchange, 
etc.”. 
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EIF3544 betonar sammankopplingen av materiel och metoder. Formuleringen i EIF3 har i princip 
översatts i Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3. 
 

Teknisk samverkan omfattar de applikationer och infrastrukturer som kopplar samman it-system 

och tjänster. Tekniska samverkansfrågor berör specifikation av gränssnitt, 

dataintegrationstjänster, presentation och utbyte av data, samt protokoll för säker 

kommunikation. 

 
Av beskrivningarna kan emellertid utläsas att teknisk interoperabilitet innefattar ”presentation och 
utbyte av data”. Med undantag för EIF1 finns i de övriga ramverken ingen närmare beskrivning av 
teknisk interoperabilitet. Av EIF1 framgår (s. 21-24) att teknisk interoperabilitet innefattar bland annat 
”teckenkodning”, ”filtyper och dokumentformat”, ”filkomprimering”. Denna innebörd överlappar alltså 
med vad som i inledningen till avsnittet (2.3.7) preciserades som inre interoperabilitet. 
 
Beskrivningen av semantisk interoperabilitet skiljer något från den första EIF till de senare. I EIF1 (s. 
20) beskrivs semantisk interoperabilitet som behovet av att dels komma överens om gemensamma 
definitioner, dels bestämma vad för data som ska utbytas på europeisk nivå. Enligt EIF1 bör infor-
mation struktureras i ”ett språk” som möjliggör beskrivningar av semantik och struktur i informatio-
nen. Rekommendationen är märkspråket XML. Med hjälp av XML schema och ”tillhörande artefak-
ter” som metadata och ontologier möjliggörs integration av tjänster utvecklade med olika vokabulärer 
och syften. EIF2 (s. 23) har samma ändamål som EIF1, men med en kortare beskrivning som skiljer 
sig. Till exempel, XML nämns inte, medan termen ”semantiska interoperabilitetstillgångar”545 införs, 
och från semantisk interoperabilitet skiljs ”syntaktisk interoperabilitet”. EIF3 (s. 29-30) liknar EIF2 
(s. 23), men med vissa ytterligare förändringar,546 och omformuleringar i de anslutande texterna. 
EIF3 översätts i princip till Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (a. 3.5.2.), kursivering i 
ursprunglig text: 
 

Semantisk samverkan innebär att informationens exakta format och betydelse bevaras och förstås 

genom hela informationsutbytet mellan parterna. I informationsutbytet behöver såväl semantiska 

som syntaktiska aspekter hanteras: 

 Den semantiska aspekten avser dataelementens betydelse och förhållandet mellan dem. 

Vokabulärer och scheman för att beskriva informationsutbyten behöver tas fram för att alla 

kommunicerande parter ska förstå dataelementen på samma sätt. 

                                                
544   (s. 30, eng.) “This covers the applications and infrastructures linking systems and services. Aspects of tech-

nical interoperability include interface specifications, interconnection services, data integration services, data 
presentation and exchange, and secure communication protocols.”.  

545   (s. 23, eng.) “A starting point is to create sector-specific sets of data structures and data elements that can be 
referred to as semantic interoperability assets”. 

546  Ett exempel är att semantiska interoperabilitetstillgångar utelämnas. Ett annat exempel är att det anges i EIF2 
för semantik ”… developing vocabulary to describe data exchanges, …” och för syntaktik ”… in terms of 
grammar, format and schemas.”, medan i EIF3 anges för det förra “… developing vocabularies and schemata 
to describe data exchanges, …” och för det senare ”… in terms of grammar and format.”. Syftet här är inte en 
uttömlig jämförelse, men exemplet tolkas vara en indikation på att gränsdragningen har varit svår att dra. 
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 Den syntaktiska aspekten handlar om att beskriva den utbytta informationens exakta format i 

form av grammatik och format. 

 
Semantisk interoperabilitet som beskrivet förstås överlappa med dels vad som i inledningen till av-
snittet (2.3.7) preciserades som inre interoperabilitet, dels Sambandet mellan interoperabilitet och 
elektroniska handlingars beständighet (a. 2.3.7.2). Av de anslutande texterna framkommer dess-
utom att semantisk interoperabilitet innefattar å ena sidan Binära format och informationsformat (a. 
2.3.7.5.6), å andra sidan begreppsmodulering och terminologiarbete, och kategorisering och klassi-
ficering av begrepp och termer. Det är sedan inte tydligt vad som avses med ”datadriven design”, 
men ”länkade data” aktualiserar yttre interoperabilitet. Av övriga stycken i samma avsnitt i Svenskt 
ramverk för digital samverkan 1.3, med kursivering i ursprunglig text, 
 

Offentliga organisationer har olika språkliga, kulturella, rättsliga och administrativa miljöer vilket 

innebär stora utmaningar för semantisk samverkan. På liknande sätt som tekniska standarder 

under decennier har främjat teknisk samverkan behövs stabila, enhetliga och allmänt tillämpliga 

standarder och specifikationer för information för att möjliggöra ett meningsfullt 

informationsutbyte mellan offentliga organisationer. Det semantiska standardiseringsarbetet är en 

förutsättning för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte, fri rörlighet för data och 

dataportabilitet mellan organisationer. 

… 

Förutsättningar för semantisk samverkan är exempelvis överenskommelser om referensuppgifter 

i form av taxonomier, kontrollerade vokabulärer och kodverk. Metoder som datadriven design, 

tillsammans med teknik för länkade data, är innovativa sätt att avsevärt förbättra semantisk 

samverkan. 

 
Den ena hälften av beskrivningen kan därför inte tolkas på annat sätt än att avse Syntax och seman-
tik för datorer (a. 2.3.7.5.2). Förutom att beskrivningen använder termer som dataelement, format, 
grammatik, scheman, syntaktisk, och vokabulärer, framgår det mer direkt av EIF1 och EIF2 och 
indirekt av EIF3 att avsikten är att automatisera användningen och hanteringen av elektroniska hand-
lingar genom ”integration av tjänster utvecklade med olika vokabulärer och syften”. Denna del av 
”semantisk interoperabilitet” hamnar därför mer lämpligen under vad ramverken benämner ”teknisk 
interoperabilitet”. Den andra hälften beskriver semantisk interoperabilitet som en fråga om Syntax 
och semantik hos människor (a. 2.3.7.5.3). Till exempel, begreppsmodulering och terminologiarbete, 
och kategorisering och klassificering av begrepp och termer. 

2.3.7.5.2 Syntax och semantik för datorer 

Sambandet mellan syntax och semantik, och innebörden av dem i data- och informationsteknik är 
omfattande och beroende av sammanhanget.547 För sammanhanget av denna konsekvensutredning 

                                                
547  För en översikt, för semantik i programmeringsspråk, och modeller för program, se respektive exempel, 
 Wikipedia (inget datum för publicering, senast redigerad 2019-11-09) Semantics (computer science). 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Semantics_(computer_science) (20200424) 
 The Philosophy of Computer Science, avsnitt Semantics. 
 https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#Sema 

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantics_(computer_science)
https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#Sema
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kan syntax för datorspråk förenklat beskrivas som [grammatiska] regler som avgränsar sekvenser 
av binär data till ”lexikala element” (eng. token) som enskilt eller tillsammans med andra lexikaliska 
element bildar en syntaktisk struktur. Den syntaktiska strukturen kan sedan antingen enskilt eller 
tillsammans med andra syntaktiska strukturer ha en semantik. Semantik förutsätter emellertid format 
men inte syntax, och kod kan tilldelas semantik oberoende av syntax. Till exempel, jämför kodningen 
av teckenkodningar. Semantik tilldelar alltså format – kod eller syntax – en funktionalitet eller verkan 
i ett program.548 Tre sammanhang som aktualiseras i denna konsekvensutredning är 

– semantiken av ett format, vilket kan vara oberoende av ett program, 

– semantiken av ett program, vilket kan vara oberoende av ett programmeringsspråk, 

– semantiken av ett programmeringsspråk, vilket är beroende av exekveringskontexten.549 

Beskrivningen avser att belysa semantik ur tre perspektiv. 

1. Ur ett perspektiv kan koden som bildar ett format tilldelas en mening av människor. Till exempel, 
att 0xA ska representera en ny rad, 0x41 och 0x61 ska representera ”A” respektive ”a”, eller att 

0x3c och 0x3e representerar början ”<” respektive slutet ”>” av en syntax. All kod är ytterst binära 

men kan vid avkodning representera symboler i ett mänskligt skriftspråk.550 

2. Ur ett annat perspektiv kan den syntaktiska strukturen få en semantisk mening för människor. 
Ett illustrativt exempel för binära format är svårt, men kodpunkter i Unicode som till exempel f0 
9f 90 b0 hänvisar till specifika abstrakt tecken, i det här exemplet ett ideogram. Ett mer peda-

gogiskt exempel är programmeringsspråk och märkspråk där syntax kan definiera syntaktiska 
strukturer eller ”vokabulärer” som underlättar för människor att förstå syftet med elementet, till 
exempel 0x3c 0x74 0x65 0x78 0x74 0x3e som avkodas till ”<text>”, eller konstruktioner som 

if x then return y. 

3. Det är emellertid det tredje och sista perspektivet på semantik som är av betydelse i samman-
hanget av semantik för datorer; vilken innebörd har koden i ett program. Det vill säga, vad ska 
ett program göra när den läser 0xA, 0x41, 0x61, 0x3c, 0x3e, f0 9f 90 b0, 0x3c 0x74 0x65 
0x78 0x74 0x3e? Detta bestäms av implementatören av programmet, vanligtvis utifrån en tek-

nisk specifikation, men där kod och de syntaktiska strukturerna kan ge ledning till hur semantiken 
ska förstås av ett program. 

Riksarkivets Bemyndigande (a. 4) omfattar vad som krävs av materiel och metoder för att framställa 
elektroniska handlingar så att dessa kan användas och hanteras för olika fall med hänsyn till behovet 
av beständighet. Syntax och syntaktiska strukturer är tekniska metoder för att organisera kod. Det 
vill säga, en typ av format. Frågan är vad som kvalificerar en syntax och de resulterade syntaktiska 
strukturerna som mer eller mindre lämpliga. Det vill säga, valen av kod för syntax, och reglerna för 
syntax. Detta är diskutabelt för både Binära format och informationsformat (a. 2.3.7.5.6), eftersom 
det är en fråga om värderingar och praktiska överväganden, vilka kan styras helt eller delvis av olika 
behov och krav. Till exempel, säkerhetskrav, mer eller mindre effektiva tekniska och matematiska 

                                                
 Swebok (a. 1.3) Syntax, Semantics, and Pragmatics, (a. 4.2) Syntax and Semantics of Programming Langu-

ages. 
548  Jämför författningsförslaget TeK, definitionen av teknisk egenskap. 
549  Se vidare författningskommentarerna till definitionen Teknisk process [på programnivå]. 
550  Ascii är ett bra exempel på hur den tekniska och den mänskliga semantiken ändrats över tid. Se vidare artikeln 

Things Every Hacker Once Knew, och diskussionen kring artikeln på Hacker News Things Every Hacker Once 
Knew (catb.org). 
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metoder, och mer eller mindre accepterade konventioner. Det betyder däremot inte att utformningen 
av syntax bör vara ”godtyckligt”. Till exempel, en genomtänkt utformning av ett format kan underlätta 
en utökning av formatet eller implementering av formatet. Dessa frågor om Datorspråk och naturliga 
språk (a. 2.3.7.5.5) bör emellertid närmare utforskas i vägledningar eller enskilda fall.551 
 
Möjligheterna för Riksarkivet att ställa tekniska krav på teknisk semantik bör däremot vara mer beg-
ränsat. Det framgår av författningskommentarerna att bemyndigandet inte omfattar elektroniska 
handlingars innehåll,552 och eftersom program är elektroniska handlingar motsvarar programmets 
”innehåll” de funktionaliteter som ett program ska utföra. Det betyder att tekniska krav inte kan ställas 
på programimplementering, eller andra typer av implementeringar än formatimplementering.553 Se-
mantik i bemärkelsen vad funktionaliteter i ett program ska göra faller alltså utanför Riksarkivets 
Bemyndigande (a. 4).554 Detta är inte mer annorlunda än att Riksarkivet inte kan reglera vad en 
skrivelse ska innehålla eller hur innehållet ska uttryckas. Däremot kan semantiken regleras i bemär-
kelsen av vad som är det avsedda utfallet av tekniska egenskaper och funktionaliteter som är lagrade 
i ett format. Det vill säga, formatets semantik, vilket anknyter till Sambandet mellan standarder och 
implementering (a. 2.3.7.3). Det ställs alltså inga krav på att en programimplementering måste ha 
en sådan semantik, men däremot att en sådan semantik ska uppfylla de tekniska kraven. De tekni-
ska kraven kan sedan vara nödvändiga för att uppfylla funktionella krav som ställs av verksamheter 
för att ett program ska uppfylla deras behov och krav.555 Det vill säga, vilka tekniska krav på elektro-
niska handlingar kan uppfylla funktionella krav som uppfyller verksamhetens behov och krav.556 Det 
blir alltså en fråga för verksamheter och eventuella tillsynsmyndigheter att bedöma om materiel och 
metoder tillgodoser verksamhetens behov och krav, däribland arkivmyndigheter eller annan med 
motsvarande ansvar, och om till exempel Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 

2.3.7.5.3 Syntax och semantik hos människor 

För sammanhanget av denna konsekvensutredning kan syntax och semantik hos människor för-
enklat beskrivas som att det förra avser placeringen och ordningen av tecken och ord, och det senare 
avser syftet, denotationen eller konnotationen av ord och meningar.557 Semantisk interoperabilitet i 
detta avseende bör därför lämpligen avse samordningen av termer, referenter, definitioner, och beg-
repp.558 

2.3.7.5.4 Teknikberoende och teknikoberoende semantisk interoperabilitet 

Av Syntax och semantik för datorer (a. 2.3.7.5.2) och Syntax och semantik hos människor (a. 
2.3.7.5.3) framkommer att semantisk interoperabilitet kan avse teknisk semantik och, eller mänsklig 

                                                
551  Till exempel, jämför utformningen av Unicode som tar hänsyn till bakåt- och framåtkompatibilitet. 
552  Se författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 § Författningens omfång. 
553  Se även Bakgrund (a. 2.3.7.3.1) till Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3). 
554  Innebörden av implementering, och relationen till semantik kan emellertid utforskas ytterligare. 
 The Philosophy of Computer Science (a. 3.1) What Is Implementation?. 
 https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#WhatImpl (20200424) 
 Jämför (a. 3.3) Specification and Implementation. “If this analysis is along the right lines, implementation is 

best described as a relation between specification and artifact. Implementation is not semantic interpretation; 
indeed, it requires an independent semantic account in order to formulate a notion of implementation correct-
ness. …”. 

555  Se Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7). 
556  Se Användningen och hanteringen av elektroniska handlingar (a. 2.3.2.1) Figur 25 och Figur 26. 
557  Isof, Ordklasser. 
558  Isof, Grunderna i terminologilära. Se även Spri, Rapport 481, sidan 7. 

https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#WhatImpl


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 229 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

semantik. I båda fallen kan en samordning underlätta automatiserad behandling, men medan det 
senare kan göras teknikoberoende är det förra teknikberoende. 
 
Att förmedla mänsklig semantik kan påverkas av men samtidigt göras oberoende av underliggande 
tekniska förutsättningar. I detta avseende är mänsklig-semantisk interoperabilitet en fråga om en 
samordning mellan aktörerna att använda samma syntax och syntaktiska strukturer utifrån fackmäs-
siga, institutionella, kulturella eller språkliga konventioner. Denna semantik kan sedan representeras 
med olika tekniska metoder. Till exempel, analogteknik eller digitalteknik i form och funktion som 
text, bild, ljud eller video. 
 
Att förmedla teknisk semantik däremot är per definition beroende av underliggande tekniska förut-
sättningar, eftersom det avser att förmedla samma funktionaliteter eller verkan med en viss teknisk 
metod. I detta avseende är teknisk-semantisk interoperabilitet559 samordningen mellan program för 
att läsa ett format. Det vill säga, både Binära format och informationsformat (a. 2.3.7.5.6). Det inne-
bär att utfallet av att avkoda formatet ska bli detsamma mellan programmen, vilket kan innefatta att 
instruktioner utförs på samma eller liknande sätt mellan programmen. Denna typ av semantik kan 
till och med vara teknikspecifik beroende på vilken egenskap, funktionalitet eller verkan som avses. 
 
Uppmärksamma att det första fallet avser att representera mänsklig semantik med tekniska syntaxer. 
Till exempel, <betänkande> med meningen ”statliga utredningar”. Det andra fallet däremot avser att 

representera teknisk semantik med tekniska syntaxer. Till exempel, att 0xA ska infoga en ny rad. Det 

senare fallet kan emellertid sammanfalla med mänsklig syntax och semantik. Till exempel, att if p 
then q, eller p → q ska utvärdera p och utföra q om p är sann. Båda exemplen representeras med 

tekniska syntaxer utifrån den teknik som används, vilka egentligen är oberoende av den mänskliga 
syntaxen och semantiken, men som alltså kan utformas av den.560 
 
Det finns här därför tre aspekter av semantik. Den första aspekten är den teknikoberoende seman-
tiska aspekten som ska förmedla till människor hur information ska användas och hanteras. Den 
andra aspekten är den teknikberoende semantiska aspekten som ska förmedla till program hur infor-
mation ska användas och hanteras. Ett förverkligande av båda typerna av semantik är sedan bero-
ende av en implementatör som förstår åtminstone den andra aspekten och implementerar den av-
sedda semantiken.561 Den tredje aspekten är alltså det programberoende semantiska aspekten. Ke-
djan kan sammanfattas som att mänskliga syntaxer och semantik definieras i en teknisk syntax som 
en implementatör ska tolka och implementera en semantik i ett program som använder och hanterar 
tekniska syntaxer som ger den funktionalitet eller verkan som var avsett,562 vilket kan vara att återge 
en mänsklig syntax som förmedlar den mänskliga semantiken. 

2.3.7.5.5 Datorspråk och naturliga språk 

Vanligtvis fångas Syntax och semantik för datorer (a. 2.3.7.5.2) med termen formella språk, vilket 
emellertid tolkas ha en bredare omfattning än endast språk för datorer eftersom sådana språk grun-
dar sig i matematiska och logiska regler. Av denna anledning används termen datorspråk för att 

                                                
559  Alternativ lämplig term bör vara maskinell-semantisk interoperabilitet, jämför maskinläsbart. 
560  Jämför samma semantik uttryckt i assembly-språk. 
 Ben Eater (2020-05-02, tidstämpel 10:22~17:00) How assembly language loops work. 
 https://youtu.be/ZYJIakkcLYw?t=622 (20200504) 
561  Se Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3). 
562  Det vill säga att programmet utför en formatimplementering, eller ”automatiserad implementering”. 

https://youtu.be/ZYJIakkcLYw?t=622
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avgränsa innebörden till formella språk som representeras med digitalteknik. Syntax och semantik 
hos människor (a. 2.3.7.5.3) fångas vanligtvis med termen naturliga språk, men kan även benämnas 
som informella språk.563 Naturliga språk kan sedan ha egna formella och informella aspekter i olika 
sammanhang som strukturerar eller frigör ord och uttryck, men vilka alltså avser något annat än vad 
som sagts om matematiska och logiska språk. 
 
Det framgår av Bakgrund (a. 2.3.7.5.1) och Teknikberoende och teknikoberoende semantisk inter-
operabilitet (a. 2.3.7.5.4) dels att naturliga språk kan representeras oberoende av teknikspecifika 
materiel och metoder, dels att medan datorspråk kan representeras med naturliga språk är det obe-
roende av det naturliga språket. Det finns därför anledning att skilja mellan å ena sidan dels mänsklig 
semantik och syntaktiska strukturer uppbyggda med mänskliga syntaxer, dels representationen av 
dem i former och funktioner oberoende av teknik, och å andra sidan dels representation av naturliga 
språk i datorspråk, dels instruktioner för datorer i datorspråk.  
 

Figur 43 En översikt av begreppsapparaten. Det ska först uppmärksammas att begreppet 
innehållsformat inte utforskats i, och faller utanför, denna konsekvensutredning. Med in-
nehållsformat avses förenklat strukturering och organisering av informationen i en hand-
ling, till exempel krav på disposition, metodik, språkliga konventioner, eller uppgifter.564 

I sammanhanget information avser informationsformat att avkodas av människor, men 
utesluter inte maskinbehandling. Informationsformatet kan representeras med teknik-
oberoende eller -beroende materiel och metoder. 

I sammanhanget av form och funktion avser informationsformat att avkodas av datorer, 
men utesluter inte att människor kan läsa det teknikspecifika datorspråket. 

I Figur 43 illustreras uppdelningen. I det första sammanhanget aktualiser-
as språket mellan människor och behovet att definiera gemensamma vär-
den eller strukturer sinsemellan som underlättar kommunikation. Det förra 
avser till exempel begreppsapparater, konceptuella ramverk eller vokabu-
lärer,565 medan det senare avser till exempel formulär, notationer, skrift-
språk, talsystem. Dessa informationsformat (a. 2.3.7.5.6) kan framställas 
och återges i former och funktioner som text, bild, ljud, video med analog-
teknik eller digitalteknik. För elektroniska handlingar betyder detta att ett 
eller flera format avkodas till den form och funktion som representerar det 
naturliga språket. 
 

I det andra sammanhanget aktualiseras hur naturliga språk används för att definiera datorspråk. Det 
vill säga, att det naturliga språket blir ”formatet” som ska avkodas till den form och funktion som 
representeras av det naturliga språket, eller en funktionalitet eller verkan. Av betydelse för dessa 
informationsformat (a. 2.3.7.5.6) är att skilja mellan vad termerna betyder för människor och vad 

                                                
563  CCv3.1 (s. 18:55) definitionen av (eng.) ”informal”. 
564  Till exempel, se Post-och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om innehåll i avtal, med senaste 

lydelse föreskrifter (2017:4) om ändring i Post-och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) 
om innehåll i avtal. 

 https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/telefoni/ptsfs_2013_3.pdf  
 https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/telefoni/ptsfs-2017_4-andring-avtal.pdf (20200914) 
565  Jämför Boverket, Olika typer av standarder, terminologistandarder som ”… kan utarbetas för olika termer och 

definitioner. Syftet är att öka tydlighet och förståelse vid både internationell och nationell kommunikation.”. 

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/telefoni/ptsfs_2013_3.pdf
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/telefoni/ptsfs-2017_4-andring-avtal.pdf
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termerna instruerar en dator att utföra. I jämförelse kan binära format ha en symbolisk eller koncep-
tuell koppling till det naturliga språket genom att de kan representeras med ett talsystem som hexa-
decimal, men det är allmänt svårt för människor att läsa formatet och förstå semantiken.566 Dator-
språk som lagrar information i textformat kan alltså uttryckas med fler mänskliga symboler, vilket 
avsevärt underlättar användningen och hantering av datorspråket. 
 
För datorn är slutresultatet detsamma; instruktionerna omvandlas till binär kod som avgränsar eller 
strukturerar information, eller anger verkställandet av en viss funktion. Frågan blir därför vilken tek-
nisk syntax som mest lämpligen förmedlar samma semantik för andra implementatörer,567 vilket kan 
vara svårare med till exempel ett binärt format som inte sammanfaller med ett textformat. Det betyder 
emellertid inte att datorspråk i naturliga språk blir alltid lättare att förstå.568 Detta blir mer uppenbart 
dels när till exempel ”å ä ö”, mellanslag och ord faller bort, eller sammansätts i kamelnotation, eller 
andra notationer eftersom de tekniska begränsningarna förhindrar ordagrann representation av na-
turliga språk, dels när orden i sig representerar kod, dels när informationen som ska återges inte 
nödvändigtvis återspeglar informationsstrukturen.569 

2.3.7.5.6 Binära format och informationsformat 

Det följer av Datorspråk och naturliga språk (a. 2.3.7.5.5) att deras innebörd kan överlappa med 
Teknikberoende och teknikoberoende semantisk interoperabilitet (a. 2.3.7.5.4). Semantisk interope-
rabilitet kan därför avse semantiken av innehållet som kommuniceras mellan dels människor, dels 
datorer och människor, dels mellan datorer. Samtliga delar förstås vara en del av innehållet i elek-
troniska handlingar, vilka faller utanför Riksarkivets Bemyndigande (a. 4). Det finns därmed en tydlig 
avgränsning mellan innehållet i elektroniska handlingar och de tekniska materiel och metoder som 
används för att representera innehållet. Avgränsningen utgör inga hinder avseende de två första 
aspekterna av semantik, men den sista delen är ett viktigt led i Sambandet mellan standarder och 
implementering (a. 2.3.7.3). 
 
Det aktuella tillämpningsområdet är avgränsat till att representera elektroniska handlingars innehåll 
genom former och funktioner med digitaltekniska materiel och metoder. Det betyder att allt innehåll 
ytterst representeras i binära format, vilka kan avkodas i ett eller flera led till särskilda former och 
funktioner. Till exempel, text, ljud, bild, video.570 Dessa avkodningar kan sedan representera sym-
boler i ett språk människor lättare kan läsa och förstå. Människor kan sedan organisera information 
med hjälp av sådana symboler i en mängd olika format. Till exempel, tecken som representerar 
interpunktion och bokstäver, bokstäver för att strukturera ord, interpunktion och ord för att strukturera 
meningar, paragrafer och annan text. Resultatet kan vara allt från formella, informella och naturliga 
språk, till audiella och visuella mönster. Några exempel finns i Tabell 48. Dessa informationsformat571 
kan underlätta läsbarheten för människor, men behöver vara varken läsvänliga eller skrivvänliga, 
och kan tvärtom vara avsedda för maskinell behandling. 

                                                
566  Till exempel, jämför logisk struktur i XML med PDF/A vilka båda strukturerar information för en dator som ska 

använda och hantera informationen, men varav den senare inte är särskilt läsvänlig för en människa. 
567  Se Syntax och semantik för datorer (a. 2.3.7.5.2). 
568  Jämför lämpligheten att utgå från mänsklig syntax och semantik, vilka kan förändras över tid, för att strukturera 

information i format, vilka logiskt inte förändras över tid. 
569  Till exempel, jämför XML och vokabulärer för DocX och ODT. 
570  För en diskussion om leden och deras inbördes förhållande, se vidare författningskommentarerna till defini-

tionen Tekniskt skick. 
571  Jämför Boverket, Olika typer av standarder, termen informationsstandarder som ”… innehåller ofta krav på 

format, struktur och språk. Syftet är att underlätta överföringen av information.”. 
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Begreppen binära format och informationsformat, vilka är delmängder av definitionen format,572 
avser att fånga de variationer av format av naturliga språk och datorspråk som kan användas i 
praktiken, men utan att närmare behöva klarlägga innebörden av de specifika faktiska förekomster-
na; av betydelse är vad om krävs för en konsekvent kodning och avkodning av elektroniska handlin-
gar, och inte lämpligheten av den semantiska innebörd människor lägger i ett format eller värderin-
gen av dess användbarhet. 

Tabell 48 En långt ifrån fullständig urval av exempel på informationsformat. Se vidare vägledning #1 för exempel som 

CSS, Javascript, HTML, Python, RTF, SGML, SQL, XML. 

Informationsformat Exempel 

Abstrakt syntax RDF En ”RDF-triplett” subjekt, predikat, objekt. 

Datum och tid ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, hh:mm:ss 

Förkortningar RA-FS  Riksarkivet föreskrifter 

Geografiska koordinater ISO 6709:2008 50°40'46.461"N 95°48'26.533"W 1,123.45m.573 

ID-koder för banker ISO 9362:2014 RIKSSESS 

Momsregistrerings-
nummer 

Skatteverket574 SE202100107401 

Notationer  BNF, Backus Normal Form 
eller Backus-Naur Form 

namn ::= uttryck 

Organisationsnummer lag (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska 
personer m.fl. 

202100-1074 

Person- och samordnings-
nummer 

folkbokföringslagen 
(1991:481) 

140422-0004 

Postnummer ISO 19160-4:2018 102 29 

Språkkoder ISO 639-1:2002 sv 

ISO 639-2:2002 swe 

ISO 3166-1 SE, SWE, 752 

Skriftspråk Kyrilliska a-я 

Latin a-z, a-ö 

Talsystem Binär 0-1 

Decimal 0-9 

Hexadecimal 0-F 

Valutakoder ISO 4217 SEK 

Ärendebeteckning Ärendeklasskod-YYYY/löp-
nummer 

Dnr RA 22-2018/791 

2.3.7.6 Konsekvenser 

De direkta eller indirekta konsekvenserna av nuläget som direkt eller indirekt påverkar att materiel 
och metoder för olika fall inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas möjliggöra 
eller förverkliga följande risker: 

– Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.7.6.1) 

– Informationsförluster (a. 2.3.7.6.2) 

                                                
572  Se författningskommentarerna till definitionen Format. 
573  Se Bilaga D (informativ) Representation of latitude and longitude at the human interface. 
574  Ingen specifikation har identifierats, endast Skatteverkets anvisningar om momsregistreringsnummer. 
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– Inlåsning och utestängning (a. 2.3.7.6.3) 

– Säkerhetshål (a. 2.3.7.6.4) 

Konsekvenserna av Nuläget (a. 2.2) för ”interoperabilitet” har förändrats från att vara ett av de större 
hindren mot digitalisering i RIR 2016:14 och ESV Rapport (2018:31) till att knappt vara ett hinder 
enligt Digg (Dnr 2019-162, Dnr 2019-469). Detta kan jämföras med hur ”teknisk interoperabilitet” i 
RIR 2016:14 blev ”interoperabilitet” i ESV Rapport (2018:31), för att till slut först endast nämnas i en 
mening i Digg (Dnr 2019-162), sedan inte alls (Dnr 2019-469). Tre enkla förklaringar till dessa föränd-
ringar är dels att det har inträffat en drastisk förbättring från år 2016 till 2019, dels att enkäterna från 
2016-2017 till skillnad från enkäterna 2018-2019 innefattade kommuner och regioner, dels att defi-
nitionen av interoperabilitet i de senare enkäterna inte endast avser teknisk interoperabilitet. 
 
Utvecklingen i enkäterna kan jämföras med hur frågan om interoperabilitet besvarats i ett antal utred-
ningar. Redan i SOU 2007:47 ansågs det (s. 133-134, 150) att teknisk interoperabilitet inte längre 
utgjorde ett hinder. Med kursivering i ursprunglig text. 
 

Hittills har man mest koncentrerat sig på den tekniska nivån, för att på så sätt kunna 

kommunicera mellan olika IT-system. Diverse standarder har rekommenderats, gränssnitt har 

fastställts och systemlösningar har utvecklats, upphandlats och anpassats så att systemen kan 

utbyta data. Därmed har man dock inte löst det egentliga behovet av att utbyta 

verksamhetsinformation utan endast skapat grundförutsättningar i form av teknisk anslutning 

eller ihopkoppling (interconnectivity). Detta är förstås viktigt, men inte den enda – eller ens 

avgörande knut – som behöver lösas upp. Den befintliga IT-infrastrukturen klarar i dag de flesta 

rent tekniska krav med allmänt tillgängliga marknadslösningar. För att data ska kunna tolkas som 

information behövs sammanhang, struktur och överenskomna definitioner av använda begrepp, 

vilket för diskussionen vidare till den semantiska nivån i modellen. 

… 

Interoperabilitet förutsätter att flera nivåer är i överensstämmelse, dvs. inte bara den tekniska utan 

även den rättsliga, semantiska och organisatoriska. Det finns risk att fokus även fortsättningsvis 

hamnar på den tekniska. 

 
Två år senare i SOU 2009:86 framkommer (s. 67-68) att 
 

… Myndigheterna behöver en grundläggande infrastruktur där utgångspunkten är att samverkan 

ska ske mellan oberoende enheter. … 

…  Myndigheter har olika uppfattning om vad en e-tjänst är och vad teknisk samverkansförmåga 

innebär. Det har resulterat i olika lösningar som i sin tur medför svårigheter att integrera e-

tjänster och lösningar såväl mellan som inom myndigheter. … 

 
Det får antas att frågan hade bearbetas vidare för att nästan 10 år senare dra slutsatsen i rapporten 
eS 2018:01 från eSam i sista avsnittet Interoperabilitet (a. 1.4.7) som utgörs av endast två stycken, 
där teknisk interoperabilitet avgränsas helt bort från den svenska såväl som den europeiska förvalt-
ningen. 
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… En återkommande synpunkt, som framkommer på eSams möten och workshops, är att 

tekniken är underordnad och att de verkliga utmaningarna ligger på områdena semantik och 

juridik. 

… På eSams workshop om EU i augusti 2017 konstaterades att den målbild som ska tas fram för 

EU-arbetet behöver fokusera på de juridiska, organisatoriska och semantiska skikten av 

interoperabilitetsmodellen och utelämna de tekniska frågorna. 

 
Samtidigt kan det utläsas i det svenska ramverket från 2019 både när eSam publicerade den 
(SRDS1.2, s. 44), och senare Digg i Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (s. 43), vilka i princip 
översätter EIF3 (s. 30), om problemet med ”fragmenterade it-öar”:575 
 

De befintliga systemen är ett stort hinder för teknisk samverkan. Historiskt sett har de offentliga 

organisationernas applikationer och informationssystem utvecklats nedifrån och upp för att lösa 

domänspecifika eller lokala problem, vilket har resulterat i fragmenterade it-öar som inte 

samverkar så lätt. 

 
Att omständigheterna inte förbättrats sedan de första enkäterna framgår av en annan utredning året 
innan. 
 

Inom  ramen för  kartläggningsarbetet har  det tydligt framgått att myndigheter har behov av 

gemensamma informationsstandarder. … . För informationshanteringen efterfrågas standarder för 

bl.a. digitala format, certifikat, gränssnitt och metadata. 

 
Av samma utredning, SOU 2018:25, och i samma avsnitt (5.5.8) om Informationsstandarder576 kan 
visserligen även utläsas att  
 

… en ändamålsenlig informationsförsörjning inte i första hand bygger på tekniska komponenter 

utan på gemensamma definitioner, modeller och beskrivningar av information. 

 
Det framgår av sammanhanget att betänkandet avser helheten av de krav som måste ställas på 
standarder för att skapa en ändamålsenlig informationsförsörjning. Betänkandet tolkas emellertid 
efterfråga en förtydligande av sambandet mellan tekniken och verksamhetens behov och krav, till 
skillnad från att uttryckligen avse att avgränsa bort det ”tekniska”. Denna gränsdragning mellan å 
ena sidan tekniska förutsättningar och tekniska möjligheter, och andra sidan förverkligandet av dem 

                                                
575  Jämför RIR 2019:28 (a. 1.1) Motiv till granskning, ”ärvda system”. 
576  Överavsnittet (5.5) Informationsutbyten, övriga underavsnitt (5.5.1-5.5.7) berör särskilt hinder mot rättslig och 

semantisk interoperabilitet. 
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i en verksamhet återkommer i flera utredningar under samma period,577 varför det finns anledning 
att förtydliga sambandet, men vilket lämpligen bör utforskas i vägledningar eller enskilda fall. 
 
Utdragen från utredningarna kan förklara varför teknisk interoperabilitet gradvist bortsetts från i de 
enkäter som kommit från ESV och Digg; frågan har ansetts vara avklarad och, eller svårhanterlig. 
En förklaring till båda slutsatserna är att oklarheterna har mynnat ut i ett nuläge som möjliggjort och 
förverkligat riskerna med Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.7.6.1). Till 
exempel, en sammanblandning av Inre och yttre interoperabilitet (a. 2.3.7.2.1) kan förklara varför 
olika verksamheter uppfattar samtidigt att det både saknas och att det finns hinder mot interopera-
bilitet. Visst stöd för denna förklaring kan hämtas från RIR 2019:28 om att av de ungefär 40 % statliga 
myndigheter som upprättar livscykelplaner sker det i högre utsträckning för hårdvara (cirka 80 %) än 
för mjukvara (cirka 60 %).578 Distinktionen mellan inre och yttre interoperabilitet är viktig eftersom ett 
hinder mot det ena inte nödvändigtvis innebär ett hinder mot  det andra, och motsatsvis betyder inte 
hanteringen av det ena hindret att eventuella hinder mot det andra likaså övervinns.579 
 
Bristerna i uppföljningen av enkäterna medför att det saknas underlag för att dra bestämda slutsatser 
om nuläget för standarder och interoperabilitet. Utifrån de Konsekvenser (a. 2.3.1.1) som följer av 
övergripande Hinder mot digital utveckling (a. 2.3.1) kan däremot möjliga och förverkligande av and-
ra risker preciseras som Informationsförluster (a. 2.3.7.6.2) och Säkerhetshål (a. 2.3.7.6.4). 
 
Det finns däremot indikationer på att nuläget möjliggör och förverkligar riskerna för Inlåsning och 
utestängning (a. 2.3.7.6.3).580 Direkt stöd för denna tolkning grundas på  nuläget för Kostnader för 

                                                
577  Ett exempel är ESV Rapport (2018:31) (s. 9) ”I den transformationen [digitalisering som en genomgripande 

och samhällsomvandlande process där it-användningen bara är en av flera beståndsdelar] spelar den digitala 
tekniken en avgörande roll, men en organisation som enbart fokuserar på tekniken kommer inte att genomgå 
en digital transformation.”. 

 Jämför En lägesbild av Digital kompetens (s. 49) ”Den svenska förvaltningen behöver moderniseras och effek-
tiviseras. Rådet ser att offentlig sektor behöver kunna svara upp mot växande krav på både ökad effektivitet i 
verksamheterna, informationssäkerhet och på ökad servicegrad och digitala tjänster från medborgarna. För 
att åstadkomma det anser Rådet att de offentliga verksamheterna behöver ha en mer koordinerad och högre 
kompetensbas. Kompetensbehovet handlar i huvudsak om fyra olika områden. Det första området inbegriper 
att förstå vad digitalisering handlar om rent tekniskt. Med det menas både att förstå tekniken i sig och att förstå 
tekniken i relation till verksamheten, till exempel vad menas med ’mjuk infrastruktur’ och ’interoperabilitet’, 
’öppen data’ och att ’dela information’ samt vad gemensamma standarder och plattformar står för. Det behövs 
en insikt om hur hinder skapas om it-system tillåts byggas vertikalt med tjänsterna och hur it-systemen bör 
stödja en horisontell ansats. Inte minst behövs det en ökad kunskap kring informationssäkerhet. I samtal med 
olika aktörer och individer noterar Rådet att innebörden tolkas olika och det är negativt för ett effektivt genom-
förande av digitaliseringspolitiken.”. 

578  Se vidare Investeringar och nytta (a. 2.2.4). 
579  Jämför SSC R:013 (a. 5) Ny strategi för att slutföra uppdraget, om att Försäkringskassan får ansvar för ”appli-

kationsdrift”, medan SSC ansvarar för bland annat ”applikationsförvaltning”. Detta tolkas att i praktiken resul-
tera i att den förra verksamheten kommer i princip att ansvara för yttre interoperabilitet, medan den senare för 
inre interoperabilitet. 

580  Jämför Digitala verktyg i undervisningen Matematik och teknik i årskurs 7 7-9 (s. 5, 14, 24) ”Det tekniska 
nätverket upplevs på nästan alla skolor fungera väl och ha tillräcklig kapacitet. Däremot finns en svårighet 
kring den mjukvara som lärarna använder. På en fjärdedel av skolorna upplever lärare att det finns tekniska 
begränsningar för att använda digitala verktyg. I några fall handlar det om att det finns för få datorer eller att 
de inte fungerar tillräckligt bra. Den vanligaste begränsningen som lärarna beskriver handlar om brist på 
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att säkerställa, förbättra, utveckla (a. 2.2.5.9) och Inlåsning (a. 2.2.7.1). Det finns skäl att anta att 
offentliga verksamheter befinner sig i en ”nätverkseffektbubbla”, eftersom de använder materiel och 
metoder ytterst från samma dominerande leverantörer. En liknande inlåsning av Kunskap och kom-
petens (a. 2.3.6) hos medborgare och företag innebär att samma materiel och metoder används 
mellan många i samhället,581 med följd att de som försöker använda andra materiel och metoder 
tvingas anpassa sig. Detta kan i sin tur även förklara att en uppfattning uppstått om att det finns en 
minskat, om ens något, hinder mot teknisk interoperabilitet. Risken är att när denna nätverkseffekt-
bubbla spricker kommer dels verksamhetens materiel och metoder inte vara tillräckliga för att återge 
elektroniska handlingar framställda med andra materiel och metoder, dels framställda elektroniska 
handlingar kan inte återges utan informationsförändringar med risk för informationsförluster. Till ex-
empel, på grund av nödvändigheten att behöva konvertera handlingarna. 

2.3.7.6.1 Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk 

En konsekvens av nuläget är att Skillnaden mellan teknisk och semantisk interoperabilitet (a. 2.3.7.5) 
inte är tydlig. Begreppsapparater och konceptuella ramverk har dels förenklat begreppet ”interopera-
bilitet”, dels avgränsat bort begreppet teknisk interoperabilitet från interoperabilitet. Till detta tillkom-
mer ståndpunkterna kring Skillnaden mellan standarder och öppna standarder (a. 2.3.7.4), och otyd-
ligheter kring Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handlingars beständighet (a. 
2.3.7.2). Det finns därför anledning att anta att detta påverkar val av lämpliga materiel och metoder 
med hänsyn till behovet av beständighet. Risken är att verksamheter inte förstår sambandet mellan 
å ena sidan vad som krävs av materiel och metoder för interoperabilitet, och å andra sidan verksam-
hetens behov av och krav på interoperabilitet. 
 
Krav på materiel och metoder för interoperabilitet utgår från Val av standarder (a. 2.3.7.7.4) som är 
lämpliga för en verksamhet. Det finns en mängd standarder för olika tillämpningsområden, vilka alla 
kan ha sina fördelar och nackdelar. För att ställa krav på standarder måste därför en koppling göras 
mellan standardens tillämpningsområde och verksamhetens behov och krav. Av Sambandet mellan 
standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7.1) framkommer emellertid att endast kräva användningen 
av standarder inte är en tillräcklig förutsättning för interoperabilitet, och hänsyn måste även tas till 
Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3). 
 
Verksamhetens behov av och krav på interoperabilitet kan vara att innehållet av elektroniska hand-
lingar ska kunna användas och hanteras av människor emellan. Det vill säga, att det finns en gem-
ensam [mänsklig] semantik. Detta kan innefatta dels informationsformat som till exempel datum, 
språk, koder, dels innehållsformatet582 som till exempel organisering av information som formulär 
och grafisk disposition, dels terminologier och begreppsapparater, informationsmodeller, ontologier 
och relationella ontologier. Det kan finnas standarder för sådana verk, men framtagandet av sådana 

                                                
kompatibilitet mellan den hårdvara som finns och den mjukvara som lärarna tidigare använt eller beskriver att 
de önskar använda. Det finns även begränsningar för vilka program som är tillåtna att ladda ner på datorerna.”. 

581  Jämför Svenska arbetsmarknaden (a. 2.2.6.1). I Figur 14 förekommer Android, iOS, Linux, och Unix, men 

varken macOS eller Windows. Utveckling i C#, .Net, och Swift skulle kunna ske med iOS, macOS eller Win-

dows, men det är inte nödvändigt; utvecklingen kan ske i andra tekniska miljöer, och det verkar finnas stöd för 
exekveringsmiljön för samtliga tekniska miljöer. Däremot kan inte detsamma sägas om ”Office365/Sharepoint” 
vilket förutsätter Windows, liksom ”Microsoft SQL Server” i Figur 15. 

 https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/install/hardware-and-software-requirements-2019  
 https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-

2017 (20200801) 
582  Se Figur 43 i Datorspråk och naturliga språk (a. 2.3.7.5.5). 

https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/install/hardware-and-software-requirements-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-2017


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 237 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

verk och förmedlingen av innehållet är oberoende av en specifik teknisk metod. Till exempel, de kan 
framställas med analogteknik eller digitalteknik. 
 
Om innehållet framställs som elektroniska handlingar kan verksamheten ha ett behov av och krav 
på att de elektroniska handlingarna kan utbytas med andra verksamheter utan förändringar av inne-
hållet. Det finns alltså här ett behov av och krav på inre interoperabilitet. Två frågor behöver besva-
ras. Den första frågan är hur innehållet ska användas och hanteras. Om den elektroniska handlingen 
endast ska läsas kan urvalet av standarder vara allt från enkla textformat eller bildformat till kontors-
dokument och webbsidor. Innehållet kan alltså representeras med flera olika former och funktioner 
vilket ställer krav på att formaten kan lagra sådana representationer, och att representationerna kan 
avkodas konsekvent mellan verksamheter. Detta förutsätter att verksamheterna kan [program-] im-
plementera samma tekniska semantik. Den andra frågan är därför hur den elektroniska handlingen 
ska användas och hanteras. 
 
En verksamhet kan sedan ha ett behov av eller krav på att dels koppla samman sina materiel och 
metoder, dels kunna överföra och ta emot elektroniska handlingar till och från andra verksamheter 
eller allmänheten över ett eller flera kommunikationsprotokoll. Det vill säga, yttre interoperabilitet. 

2.3.7.6.2 Informationsförluster 

Det följer av Sambandet mellan interoperabilitet och elektroniska handlingars beständighet (a. 
2.3.7.2) att problemet med Informationsförändringar och eventuella informationsförluster (a. 
2.3.1.1.4) är en konsekvens av Horisontal och vertikal informationsförändring och eventuell informa-
tionsförlust (a. 2.3.7.2.3). Ju mer avancerat formatet är desto större risk för informationsförändringar, 
och eventuella informationsförluster. Det betyder att för mer komplicerade elektroniska handlingar 
bör dessa från början utformas inom de begränsningar som ställs för att uppnå interoperabilitet för 
att undvika informationsförändringar, och eventuella informationsförluster. 

2.3.7.6.3 Inlåsning och utestängning 

En konsekvens av nuläget är att elektroniska handlingar är interoperabla med materiel och metoder 
i den utsträckning det rör sig om samma materiel och metoder. Risken är att verksamheter är inlåsta 
till att använda specifika materiel och metoder. Denna risk möjliggör Informationsförändringar och 
eventuella informationsförluster (a. 2.3.1.1.4), eftersom de elektroniska handlingarna kan behöva 
konverteras. Nuläget möjliggör även risken för att andra materiel och metoder utestängs från verk-
samhetens val, men vilka kan vara billigare, säkrare, mer innovativa, eller nödvändiga för att verk-
samheten ska utvecklas eller växa. Det finns här en risk för en förstärkning av den återkopplings-
slinga inom vilka aktörer i samhället anpassar sig till samma materiel och metoder, eftersom alla 
andra använder dem; offentliga verksamheter finner att de måste anpassa sig till vad andra verksam-
heter och allmänheten använder, samtidigt som andra verksamheter och allmänheten får bekräftelse 
för sina val eller anpassar sig till de materiel och metoder offentliga verksamheter använder. Detta 
bidrar till att samhällets aktörer lär sig, bygger sin kunskap och blir kompetent med specifika materiel 
och metoder som leder till en inlåsning av Kunskap och kompetens (a. 2.3.6). Problemen kan sam-
manfattas som att samhället får ett behov av och ställer krav på användningen av leverantörspecifika 
materiel och metoder istället för leverantörers formatimplementering med generiska materiel och 
metoder. 
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I konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens 
namnges ett antal typer av inlåsningar.583 För denna konsekvensutredning kan inlåsning beskrivas 
generiskt som att användare hamnar i en beroendeställning till specifika materiel och metoder, och 
att komma ut ur beroendet är kostsamt och svårt om inte omöjligt utan att förlora elektroniska hand-
lingar. En användare som är i en beroendeställning kan endast framställa, använda och hantera 
elektroniska handlingar inom de begränsningar och möjligheter som dels de specifika materiel och 
metoderna tillåter, dels ägaren till dem tillåter.584 Detta öppnar en kanal för ägaren att utöva infly-
tande på användare som är i en beroendeställning till deras materiel och metoder. 
 
En verksamhet kan bli låst till specifika materiel och metoder genom omedvetna eller medvetna 
beslut. Det är alltså inte nödvändigt att alla verksamheter funderat över eller betraktar inlåsning som 
ett problem. Det kan även vara att de inte funnit andra alternativ. Det vill säga, att de är redan inlåsta. 
Risken med inlåsning är emellertid detsamma för alla fall; att en verksamhet som framställer, använ-
der och hanterar sina elektroniska handlingar med specifika materiel och metoder i princip ”lägger 
alla sina kaniner i samma korg”. 
 
Fråga om vad värdet är för en verksamhet av de elektroniska handlingar som framställs i verksam-
heten. Svaret på frågan skulle vara avhängigt typen av verksamhet, men mot Bakgrund (a. 2.1) av 
en strävan mot ett ”digitaliserat samhälle” får elektroniska handlingar antas ha eller få ett utmärkande 
värde. Risken med inlåsning är att det kan medföra långsiktiga kostnader för en verksamhet, vilka 
inte alltid blir uppenbara förrän ett förverkligande av faran.585 Det vill säga, inlåsningen kommer att 
uppfattas som ett problem först när verksamheten behöver byta materiel och metoder, eventuellt 
med kort varsel, och därmed först då uppenbarar sig behovet av att elektroniska handlingar är i ett 
format som kan användas och hanteras med andra materiel och metoder.586 Behovet av att byta 
materiel och metoder kan föranledas av förändringar hos verksamheten eller hos leverantören. 
 
En verksamhet kan ha en genomtänkt strategi eller goda skäl för sina val av materiel och metoder, 
men händelser inom verksamheten kan försvåra fortsatt användning av materiel och metoder. Till 
exempel, på grund av förändringar i personal eller budget. En leverantör kan å sin sida besluta att 
ändra sina till exempel priser, produkter och tjänster. Det finns ingen allmän skyldighet för en leve-
rantör att tillhandahålla, förvalta eller underhålla en produkt eller tjänst, eller samma produkt eller 

                                                
583  Se (a. 2.4.2) Olika typer av inlåsning och dess effekter (leverantörsinlåsning, plattformsinlåsning, produkt- eller 

tjänsteinlåsning, formatinlåsning, kontraktsinlåsning, standardinlåsning), sidan 73 (molninlåsning), sidan 94 
nothänvisning 380 (”juridisk inlåsning”), sidan 96 (transformationsinlåsning, kompetensinlåsning), sidan 98 
nothänvisning 385 (strategiinlåsning), sidan 119 (inlåsning av rättigheter), sidorna 121-122 (mer om leveran-
törsinlåsning), sidan 122 (versionsinlåsning), sidorna 122, 138 (systeminlåsning), sidorna 123, 139-140 (tradi-
tionsinlåsning), sidorna 141-143 (mer om kompetensinlåsning), sidorna 143-145 (mer om kontraktinlåsning), 
sidorna 145-146 (datainlåsning). 

584  Jämför Skillnaden mellan standarder och öppna standarder (a. 2.3.7.4). 
585  Jämför Ackumulering av elektroniska handlingar med brister och andra fel (a. 2.3.1.1.1). 
586  Jämför Kammarkollegiets förstudierapport (Dnr 23.2-6283-18) (a. 12.3) Rättsliga krav. 
 Jämför RIR 2019:28. Riksrevisionen bedömde (s. 60) ”… att myndigheterna överlag inte kan anses ha gjort 

medvetna och uttryckliga ställningstaganden kring sina it-system. Denna problematik illustreras också av 
fallstudierna som visar att myndigheterna är någorlunda medvetna om bristerna och att något egentligen skulle 
behöver göras, men att det är först när någon helt tvingande omständighet (exempelvis när en leverantör slutar 
lämna support för en viss applikation) inträffar som man verkligen vidtar åtgärder.”. 
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tjänst över tid.587 En leverantör kan för varje iteration av sina produkter och tjänster ta bort funktion-
aliteter, ersätta dem, eller införa nya funktionaliteter. Elektroniska handlingar i format framställda 
med tidigare iterationer av produkten eller tjänsten riskerar att inte vara framåtkompatibla med sen-
are produkter och tjänster, medan elektroniska handlingar i format framställda med nyare iterationer 
riskerar att inte vara bakåtkompatibla med tidigare utgivna produkter och tjänster. Det kan visserligen 
finnas ett avtal som uppställer skyldigheter för en leverantör gentemot en verksamhet, men avtal är 
tidsbegränsade, och kan inte heller förhindra fall där leverantörer hamnar på obestånd eller avtalet 
upphör eller måste upphöra av andra skäl. 
 
Kostnader för att ”låsa upp” eller ”bryta upp” en inlåsning kan ytterst mätas i tid och pengar, men de 
praktiska åtgärder som kan krävas och förutsättningarna för att genomföra dem kan vara svåra att 
kvantifiera.588 Risken är att åtgärderna blir antingen under- eller övervärderade, vilket ger ett dåligt 
underlag för att bedöma nyttan med förslagna åtgärder, särskilt mot bakgrund av vad som sagts i 
föregående stycken. Till exempel, för redan framställda elektroniska handlingar i en verksamhet, vad 
är nyttan kontra kostnaden med att konvertera dem till format som är mer lämpliga för framtida an-
vändning och hantering, vilket kräver tekniska kontroller för att identifiera informationsförändringar 
och en bedömning av eventuella informationsförluster? En verksamhet som inte kan besvara denna 
fråga, eller besvarar att det inte finns någon nytta, värderar alltså de elektroniska handlingarna lågt. 
Det vill säga, att handlingarna kan förloras eller ersättas. Detta bör i sin tur indikera att verksamheten 
inte har förverkligat sina tekniska möjligheter, eftersom elektroniska handlingar har ett sådant lågt 
värde. 

2.3.7.6.4 Säkerhetshål 

En konsekvens av nuläget är att implementeringar av standarder riskerar att öppna upp säkerhets-
hål. Det framgår av allmänna Hinder mot digital utveckling (a. 2.3.1) att innebörden av beständighet 
är knutet till verksamhetens behov och krav. En elektronisk handling är alltså beständig så länge 
den kan användas och hanteras i funktionellt skick. Det vill säga, för de syften den ursprungligen 
framställdes. Det betyder att konsekvenserna av nuläget kan påverka lämpligheten av materiel och 
metoder i den utsträckning verksamheten har behov och krav att de elektroniska handlingarna ska 
användas och hanteras säkert över tid.589 

                                                
587  Exempel från tre dominerande leverantörer i dagsläget. 
 Wikipedia (2020-04-18) Timeline of Apple Inc. products. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Apple_Inc._products (20200419) 
 Jämför Apple (2020-04-07) Vintage and obsolete products. 
 https://support.apple.com/en-us/HT201624 (20200419) 
 Cody Ogden (inget datum för publicering) Killed by Google. 
 “… the Google graveyard; a free and open source list of discontinued Google services, products, devices, and 

apps. We aim to be a source of factual information about the history surrounding Google's dead projects. 
Contributors from around the world help compile, research, and maintain the information about dying and dead 
Google products. …”. 

 https://killedbygoogle.com/ (20200419) 
 Version Museum (2019-12-17) All-Time Complete List of Discontinued Microsoft Products. 
 https://www.versionmuseum.com/history-of/discontinued-microsoft-products (20200419) 
588  Till exempel, se E-arkiv (a. 2.3.2). 
589  Det finns flera liknelser mellan beständighet och informationssäkerhet. Jämför utredningen från Digg (Dnr 

2019-162) som omnämner behoven av och kraven på informationssäkerhet (s. 56): att informationen alltid 
finns när vi behöver den (tillgänglighet), att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad (riktighet), att 
endast behöriga personer kan ta del av den (konfidentialitet), att det går att följa hur och när informationen har 
hanterats och kommunicerats (spårbarhet). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Apple_Inc._products
https://support.apple.com/en-us/HT201624
https://killedbygoogle.com/
https://www.versionmuseum.com/history-of/discontinued-microsoft-products


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 240 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

 
Det framgår av Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7) att standarder och deras implementering 
kan vara komplicerade, vilket kan öppna upp för mindre eller större säkerhetshål. Utgångspunkten 
är själva standarden, vilken kan vara mer eller mindre komplicerad. Till exempel, på grund av dess 
omfattning, tekniska krav, tillämpningsområde. Det första exemplet avser innehållets omfattning. Till 
exempel, sidantal, antal tekniska krav, hänvisningar till andra handlingar. Det andra exemplet avser 
de specificerade tekniska kraven. Till exempel, vilka kan vara svåra att tolka, förstå eller implemen-
tera, eller vilka kan vara mer eller mindre lämpliga för tillämpningsområdet. Det tredje exemplet avser 
de förutsättningar som råder för det område som ska standardiseras. Det kan vidare finnas brister 
och fel i standarden. Till exempel, som en följd av standardens komplexitet. 
 
En standard kan sedan implementeras i helhet eller i delar. Det förra fallet kan medföra att omfattan-
de standarder möjliggör tekniska egenskaper och funktionaliteter vars tekniska konsekvenser inte 
alltid kan förutsägas. En enkel tumregel är att ju mer kod desto större risk för fler angreppsvektor-
er.590 Det senare fallet kan tvärtom utelämna väsentliga tekniska egenskaper och funktionaliteter. 
Därefter kan brister eller fel uppstå vid implementeringen av standarden genom tolkning eller tek-
niska val,591 vilket möjliggör, utelämnar, eller inför nya tekniska egenskaper och funktionaliteter. 

2.3.7.7 Orsaker 

De direkta eller indirekta orsaker till nuläget som påverkas av att materiel och metoder för olika fall 
inte uppfyller krav med hänsyn till behovet av beständighet antas kunna förklaras av: 

– Bristfälliga krav på implementering (a. 2.3.7.7.1) 

– Bristfälliga krav på interoperabilitet (a. 2.3.7.7.2) 

– Bristfälliga krav på öppna standarder (a. 2.3.7.7.3) 

– Val av standarder (a. 2.3.7.7.4) 

2.3.7.7.1 Bristfälliga krav på implementering 

Av olika skäl har Sambandet mellan standarder och implementering (a. 2.3.7.3) hamnat i bakgrund-
en. Det saknas emellertid underlag för att bedöma om och i vilken utsträckning verksamheter ställer 
krav på implementeringen av standarder eller tekniska specifikationer. De anekdotiska indikationer 
som påträffats är att offentliga verksamheter har få möjligheter, om några, att ställa krav på leveran-
törer. En annan förklaring är att verksamheter väljer specifika implementeringar utifrån det som ”fun-
gerar”. Det vill säga, valen är knuten till produkter och tjänster från bekanta leverantörer, eller som 
verksamheternas befintliga leverantörer redan tillhandhåller. 
 
Implementeringen av standarder sker vanligtvis genom ett program, men kan i vissa fall även tillfalla 
individer genom de valen av funktionaliteter eller tekniska egenskaper de gör vid framställning. Till 
exempel, utvecklare i en verksamhet som ansvarar för att implementera en standard. Det kan em-
ellertid även aktualiseras när andra personer i verksamheten skriver enklare datorspråk. Till exem-
pel, ”HTML-taggar”, vilket innebär en manuell implementering av HTML. En verksamhet måste alltså 
ställa interna krav på tolkningen av en standard och dess implementering. 
 

                                                
590  Jämför Bruce Schneier (1999-11-19) A Plea for Simplicity. 
 https://www.schneier.com/essays/archives/1999/11/a_plea_for_simplicit.html (20201024) 
591  Till exempel, CWE (Common Weakness Enumeration). 
 https://cwe.mitre.org/top25/archive/2019/2019_cwe_top25.html (20200506) 

https://www.schneier.com/essays/archives/1999/11/a_plea_for_simplicit.html
https://cwe.mitre.org/top25/archive/2019/2019_cwe_top25.html
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Bristfälliga krav på implementering skulle förklara varför det uppstår så kallade ”fragmenterade IT-
öar”. Det vill säga, elektroniska handlingar har framställts med materiel och metoder som inte är 
interoperabla med senare införskaffade materiel och metoder. Det framgår av Ossifikation (a. 
2.3.7.3.4) att detta är en konsekvens av dels Val av standarder (a. 2.3.7.7.4), dels Sambandet mellan 
standarder och implementering (a. 2.3.7.3), dels Inlåsning och utestängning (a. 2.3.7.6.3), eftersom 
om ursprungliga eller nya materiel och metoderna implementerade standarder korrekt skulle de elek-
troniska handlingarna kunna flyttas mellan ”IT-öarna”, förutsatt att de elektroniska handlingarna 
framställts i enlighet med det nytta och värde de kan bidra till en verksamhet. 

2.3.7.7.2 Bristfälliga krav på interoperabilitet 

Det följer av sambandet mellan Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7) att nuläget antingen är ett 
litet, eller inget, hinder mot interoperabilitet eller är ett latent hinder eftersom många, om inte alla, 
offentliga verksamheter befinner sig i en nätverksbubbla. Det förra verkar gälla för yttre interopera-
bilitet, medan det finns fler indikationer för att det senare gäller för inre interoperabilitet. 
 
Om verksamheter befinner sig i en nätverksbubbla kan det motivera samma Val av standarder (a. 
2.3.7.7.4) som andra verksamheter, oavsett om standarden är lämplig eller inte, allmänt eller för 
verksamhetens särskilda fall. Det framgår av E-arkiv (a. 2.2.2) och Tillämpningen av RA-FS 2009:2 
(a. 2.2.7.4) att många verksamheter inte väljer materiel och metoder utifrån behovet av beständighet. 
Detta kan förklaras av å ena sidan Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 
2.3.6.6.1) av materiel och metoder, å andra sidan av Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella 
ramverk (a. 2.3.2.5.2) av arkivering. Detta kan resultera i Inlåsning och utestängning (a. 2.3.7.6.3) 
som i sin tur kan förklara orsaken till Inlåsning (a. 2.2.7.1), vilket kan fortsatta i en ”cykel” som leder 
till fortsatt inlåsning eftersom det saknas lämpliga begreppsapparater och konceptuella ramverk för 
att ta sig ut ur cykeln. 

2.3.7.7.3 Bristfälliga krav på öppna standarder 

Betydelsen av Öppenhet inom offentlig förvaltning (a. 2.3.7.4.2) har kommit till uttryck hos regeringen 
och myndigheter och i utredningar inom olika sammanhang.  Nuläget visar emellertid ett litet intresse 
för i vart fall Öppna standarder (a. 2.2.7.5). Frågan har inte heller närmare berörts i enkäterna från 
Digg eller ESV. Det saknas därför underlag för att närmare förklara varför verksamheter inte ställer 
krav på öppna standarder. 
 
Öppenhet är en viktig förutsättning för bevarande, men inte nödvändigt för alla fall. Till exempel, för 
fall där handlingar ska bevaras under en kort tid. Det finns emellertid ett antagligt samband till prob-
lemen med Inlåsning (a. 2.2.7.1) som kan läsas i RIR 2016:14  (s. 48-49): 
 

Organisationer kan också vara inlåsta i kontrakt med leverantörer och system som gör att det kan 

vara resurskrävande att övergå från ett system till ett annat. It-system och gränssnitt är inte 

standardiserade och det skapar inlåsningseffekter som leder till kostnader när ett system ska bytas 

mot ett annat (Varian och Shapiro 1999). För aktörerna på leverantörsmarknaden finns det 

incitament att ”låsa” in kunderna och skapa långsiktiga relationer och därigenom garantera 

framtida intäkter. Det kan helt enkelt vara lönsamt att ha ”en egen” standard och sträva efter att få 

ett de facto monopol. 
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2.3.7.7.4 Val av standarder 

Fördelarna med standardisering är erkända och eftersträvande på nationell såväl som internationell 
nivå.592 I förordning (EU) 1025/2012 kan utläsas fördelarna med europeisk standardisering (skäl 3), 
vilket bidrar till bland annat: 
 

… att stimulera företags konkurrenskraft genom att främja särskilt den fria rörligheten för varor 

och tjänster, interoperabilitet mellan nätverk, kommunikationsmedel, teknisk utveckling och 

innovation. Den europeiska standardiseringen stärker det europeiska näringslivets globala 

konkurrenskraft, särskilt om den etableras i samordning med de internationella 

standardiseringsorganen, dvs. Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), 

Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) och Internationella teleunionen (ITU). 

Standarder ger betydande positiva ekonomiska effekter, t.ex. genom att underlätta det 

ekonomiska utbytet på den inre marknaden och uppmuntra utveckling av nya och bättre 

produkter eller marknader och bättre leveransbetingelser. Därmed ökar standarder normalt 

konkurrensen, minskar produktions- och försäljningskostnader och gynnar ekonomin som helhet 

och konsumenterna i synnerhet. Standarder kan bibehålla och öka kvaliteten, ge information samt 

säkerställa interoperabilitet och kompatibilitet, vilket innebär ökad säkerhet och ett mervärde för 

konsumenterna. 

 
En förklaring till nuläget är att lämpliga standarder inte väljs eller väljs inte konsekvent inom och 
mellan verksamheter, men detta kan inte tolkas bero på att aktörer inte är varse om fördelarna med 
standarder.593 Val av standarder kan ske på en övergripande nivå för allmänna och särskilda fall. 
Detta aktualiserar andra kriterier än val av standarder i enskilda fall. Det förra kan avse val av stand-
arder för reglering.594 Till exempel, Riksarkivet föreskrifter om tekniska krav för elektroniska handling-
ar, vilka närmare berörs i författningskommentarerna.595 Det senare avser val av standarder som 
ska implementeras. Till exempel, i en verksamhet. 
 
En verksamhet måste utifrån sina behov och krav avgränsa urvalet av standarder till de krav som 
gäller i det enskilda fallet. För denna konsekvensutredning kan bortses från standarder för yttre inter-
operabilitet. Val av standarder för inre interoperabilitet kan avse att framställa elektroniska handlingar 
som ett led i att bedriva verksamheten, eller att utveckla program eller andra elektroniska handlingar 
som underlag eller stöd för att kunna bedriva verksamheten. Val av standarder görs antingen på 
styrande nivå eller verkställande nivå. Det förra avser att ansvarig ställer krav på standarder. Till 

                                                
592  Till exempel, se Europeiska kommissionen, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, The Euro-

pean single market, European standards, Standardisation policy, Benefits of standards. 
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/policy/benefits_en (20200816) 
 Se även Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens (a. 2.3, s. 59) IT-

standarder – dess utveckling, specifikation och implementation. ”Det finns flera studier från olika länder som 
redovisar positiva effekter av att utveckla och använda standarder. …”. 

593  Jämför bilaga till regeringsbeslut (UD2018/12345/HI) (s. 13) ”Regeringen ska verka för att öka tillämpningen 
av relevanta internationella standarder i Sverige, t.ex. vid myndigheters framtagande av tekniska föreskrifter, 
men även bland företag som söker sig till globala marknader.”. 

594  Jämför ICT standardisation, inom policyområdet industri. 
 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en (20190621) 
595  Se kommentarerna till bilaga 1 Om standarder. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/policy/benefits_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 243 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

exempel, vid inköp eller beställning av programutveckling. Det senare att personer vid framställning 
gör valet i ett program. Till exempel, välja mellan Doc eller DocX. 
 
I båda fallen förutsätter en val av standard en kännedom om standarder och deras tillämpningsom-
råden, och om de sammanfaller med verksamhetens behov och krav i det enskilda fallet. Om slut-
satsen är att det inte finns några lämpliga standarder kan det bero på att det faktisk inte finns några 
lämpliga standarder. En standard som inte uppfyller verksamhetens behov och krav är per definition 
inte en lämplig standard i det enskilda fallet. Slutsatsen kan emellertid även bero på bristfälliga kuns-
kaper om standarder. Det kan saknas kännedom om en lämplig standard eller det kan finnas en 
kännedom om lämpliga standarder men en bristfällig förståelse för dem. Gränsdragningen är svår 
att dra och ställer höga krav på den som gör valet. Det finns ofantliga många standarder, och förmåg-
an att koppla deras tillämpningsområden till verksamhetens behov och krav kan vara svårt.596 
 
En förklaring till varför standarder inte väljs är därför att det finns en uppfattning om att verksamheten 
har andra behov av och krav på interoperabilitet. Detta kan sedan bero på andra orsaker. Till exem-
pel, Bristfälliga krav på interoperabilitet (a. 2.3.7.7.2), Bristfälliga begreppsapparater och konceptu-
ella ramverk (a. 2.3.1.2.1) eller bristfällig Kunskap och kompetens (a. 2.3.6). Om lämpliga standarder 
sedan väljs uppstår risken för fel på grund av Bristfälliga krav på implementering (a. 2.3.7.7.1). 

2.4 Avsedda förändringar 

Den Avgränsning och precisering (a. 2.3) som gjorts av Nuläget (a. 2.2) är det utgångsläge som 
avses att förändras till ett nytt läge. I detta avsnitt redogörs de förändringar som bedöms vara nöd-
vändiga eller tillräckliga för att med stöd av Riksarkivets Bemyndigande (a. 4) förhindra orsaker som 
leder till och konsekvenser som följer av nuläget. 
 
Den övergripande förändringen som eftersträvas är att alla elektroniska handlingar som framställs i 
offentlig förvaltning är beständiga med hänsyn till det behovet. Det rättsliga nuläget kan samman-
fattas med beskrivningen i SOU 2018:25 (s. 486):597 
 

Informationsförsörjning är i flera avseenden en central verksamhet i förvaltningen. Vissa 

myndigheter har, som framgått ovan, till uppdrag att just ge offentlighet åt information. … I 

dessa fall är det alltså en central uppgift för myndigheten att se till att viss information finns 

tillgänglig i samhället, för att riksdag och regering har bedömt att det är ett offentligt åtagande att 

förse samhället med denna information. I vissa fall regleras inte bara informationsförsörjningen 

som en uppgift utan också i vilket format myndigheten ska tillhandahålla informationen.84 

                                                
596  Jämför SOU 2007:47 (s. 149) “Den största risken med insatsen för gemensamma specifikationer är att förvalt-

ningens aktörer i egenskap av användare inte tar hänsyn till den samordnade insatsen och inte deltar i arbetet 
eller tar hänsyn till specifikationerna. Anledningar till detta kan vara att information och kunskap om ramverket 
inte når ut eller att aktörerna har svårt att förstå och tillämpa specifikationerna, t.ex. i valet av standarder. 
Följden blir att de håller kvar vid egna lösningar eller utvecklar nya lösningar som inte uppfyller specifikationer-
na. Detta medför att ramverket och specifikationerna inte överensstämmer med förvaltningens behov och de 
funktioner som utvecklas samt att arbetet med interoperabilitet försenas och ger merkostnader.”. 

 Jämför COM(2013) 455 final (20130625) (s. 6) ”… a significant number of procuring authorities responding to 
the 2011 Survey stated that they had difficulties in using standards when procuring ICT, with just under 50 % 
citing a lack of expertise to decide which standards are relevant and appropriate for the particular ICT needs. 
…”. 

597  Avsnittet Övriga krav på myndigheter att tillgängliggöra information – ibland i visst format. 
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För andra myndigheter, som t.ex. har till huvuduppgift att handlägga vissa ärenden, är den 

information som inhämtas till eller skapas vid myndigheten snarare att se som en biprodukt från 

ärendehandläggningen. Även den information som genereras i denna handläggning har förstås ett 

värde för samhället i övrigt. Det finns emellertid normalt ingen särskild reglering om att dessa 

myndigheter ska tillhandahålla den information som genereras, och av naturliga skäl därmed inte 

heller några regler om format för tillhandahållandet. 

84 Se t.ex. 5 och 6 §§ lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. 

 
Av 5 § 2 arkivlagen framgår att vid framställningen av handlingar ska verksamheten använda mate-
riel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. För det ändamålet 
finns för statliga myndigheter RA-FS 2009:2 som reglerar format som ska användas vid framställ-
ning, men har tolkats felaktigt som att den som huvudregel kan tillämpas vid ”överföring till bevaran-
de”.598 Den övergripande avsedda förändringen kommer införa krav på materiel och metoder, däri-
bland på format för att bland annat verksamheter ska gå ifrån att se sina handlingar som en ”bi-
produkt” från ärendehandläggning. 
 
Det är verksamhetens behov av och krav på beständighet som bestämmer val av materiel och met-
oder, vilka kan skilja sig från verksamhet till verksamhet, och från fall till fall. Det betyder att olika 
verksamheter för olika fall kan uppfylla kraven på olika sätt. Det finns två huvudsakliga avgreningar 
som kan inträffa mellan verksamheter och för olika fall vid val av materiel och metoder. 

1. Varianter av standarder. Det vill säga, val av olika standarder. 

2. Varianter av format. Det vill säga, val av olika implementeringar. 

Det första kan sedan resultera i varianser av standarder vid tolkningar av dem och deras implemen-
teringar. Det andra kan sedan resultera i varianser av specifika format vid användning av dem och 
deras inställningar. Det följer att det behövs kriterier för att jämföra och bedöma lämpligheten av 
materiel och metoder dels för verksamhetens behov och krav, dels för olika fall. 
 
Den nu gällande normen både nationellt och internationellt är att det finns vissa ”arkivformat” som 
uppfyller kravet på arkivbeständighet eller är att föredra för bevarande. Dessa grupperas vanligtvis 
för generella fall,599 men det kan uppmärksammas att övriga nordiska Riksarkiv har detaljreglerat 
vissa aspekter. Verksamheter har emellertid problem med att uppfylla behovet av beständighet. En 
anledning till detta tolkas vara att frågor om beständighet och arkivbeständighet inte besvaras från 
början i verksamhetens arbetsflöden. En nödvändig förändring är därför ett förtydligande att kraven 
på beständighet i allmänhet och arkivbeständighet i synnerhet är beroende av typen av handling 
respektive allmän handling vid framställning i olika fall. 
 
Det följer av definitionen av beständighet att lämpliga materiel och metoder är sådana som framstäl-
ler elektroniska handlingar så att de kan eller har förutsättningar för att kunna användas och hanteras 
i funktionellt skick över tid, och om de blir eller kan bli allmänna, användas och hanteras i samma 
funktionella skick över tid. Det vill säga, i ursprungligt skick. 
 

                                                
598  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 5 § Ändring från tidigare föreskrifter. 
599  Till exempel, se nu gällande RA-FS 2009:2. 
 https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS 2009-02.pdf (20200814) 

https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202009-02.pdf


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 245 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

Det betyder att verksamheter måste koppla sina behov av och krav på att använda och hantera sina 
elektroniska handlingar över tid till materiel och metoder som kan framställa sådana elektroniska 
handlingar. Verksamheter har emellertid problem att göra den kopplingen. En förändring är därför 
nödvändig som lyckas med konststycket att å ena sidan förenkla val av materiel och metoder med 
hänsyn till nuläget för kunskap och kompetens, å andra sidan nyansera val av materiel och metoder 
för att belysa kopplingsytorna mellan verksamhetens behov och krav och tillämpningsområden för 
standarder. 
 
Den rekommenderade strategin är därför att: 

– Förändra Begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet (a. 2.4.2) 

– Upprätta Kunskapskälla om standarder och deras implementering (a. 2.4.3) 

– Utveckla Metoder för att understödja val av format (a. 2.4.4) 

– Definiera Metoder för mätning och kontroll (a. 2.4.5) 

– Etablera Plattform för samarbete (a. 2.4.6) 

– Se över Urvalet av materiel och metoder (a. 2.4.7) 

2.4.1 Över tid 

Tiden för förändringar uppskattas vara en funktion av engagemang och prioriteringar dels från verk-
samheter och deras arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar, dels från regeringen, 
departementen, och Riksarkivet.600 Utifrån en optimistisk uppskattning kan förändringarna tänkas få 
genomslag Kortsiktigt (1-5 år) (a. 2.4.1.1), Medelsiktigt (5-10 år) (a. 2.4.1.2), och Långsiktigt (10 år 
och framåt) (a. 2.4.1.3). 

2.4.1.1 Kortsiktigt (1-5 år) 

Kortsiktig förväntas konsekvensutredningen utsättas för granskning, och eventuella brister ses över 
och justeras. Det finns risk för övervägande eller väsentlig kritik med följd att avsedda ändringar inte 
kan genomföras. Under antagande att avsedda förändringar kommer att genomföras kan på kort 
sikt: 

– Enkäten ge återkoppling från verksamheter om deras situation. 

– Praktiska vägledningar tas fram. 

– Svar ges på återkommande frågor. 

– En plattform inrättas för samarbete. 

– En prototyp tas fram för att understödja val av format. 

– Verksamheter kan börja omsätta de nya tekniska kraven när de börjar införskaffa nya eller er-
sätta befintliga valda materiel och metoder. 

                                                
600  Riksarkivet har tre roller i sammanhanget. Å ena sidan är Riksarkivet den myndighet som har bemyndigats att 

kunna reglera tillämpningsområdet. Å andra sidan omfattas Riksarkivet dels som alla andra arkivmyndigheter 
eller motsvarande ansvariga av föreskrifter som utfärdas med stöd av 2 § arkivförordningen, dels som alla 
andra verksamheter av föreskrifter som utfärdas med stöd av 2 § och 11 § arkivförordningen. 
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2.4.1.2 Medelsiktigt (5-10 år) 

Tillämpningsområdet har genom en reglering av tekniska krav och metoder för kontroll av tolkningen 
och implementeringen av standarder harmoniserats till ett urval av lämpliga materiel och metoder 
som uppfyller många, om inte alla, verksamheters behov och krav. Verksamheter kan koppla sina 
behov och krav till lämpliga materiel och metoder genom en Kunskapskälla om standarder och deras 
implementering (a. 2.4.3) som redogör för till exempel betydelsen av specifika standarder, deras 
praktiska användning och implementering i program, innebörden av inställningar i programmen. 
Kunskapskällan lägger samtidigt grunden för Digital arkeologi (a. 2.4.3.1). 
 
Det finns emellertid fortfarande risk för att läget inte kommer att förändras medelsiktigt. En orsak kan 
vara att arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar gör andra bedömningar av vad som 
är lämpligt för arkivbeständigheten. Riksarkivet kan reglera denna aspekt för statliga myndigheter 
med stöd av bemyndigande i 11 § arkivförordningen. En annan orsak kan vara att verksamheter helt 
enkelt inte följer gällande rätt. Det finns nödvändigtvis inte heller några konsekvenser för verksam-
heter som väljer andra mindre lämpliga materiel och metoder. En tredje orsak kan vara att verksam-
heter behöver ta emot elektroniska handlingar från medborgare eller andra verksamheter som inte 
omfattas av arkivrätten. 
 
Läget kan därför medelsiktigt kunna förändras i bästa fall till att många, men inte alla, elektroniska 
handlingar är beständiga, medan i värsta fall till att många, om inte de flesta, elektroniska handlingar 
framställs med mindre lämpliga materiel och metoder. 

2.4.1.3 Långsiktigt (10 år och framåt) 

På lång sikt antas förändringarna ha mynnat ut i två nya lägen. I det ena läget framställs elektroniska 
handlingar med lämpliga materiel och metoder. Det finns tydliga krav på standarder, deras tolkning 
och implementering, och metoder för att kontrollera överensstämmelse. I det andra läget har fram-
ställts och framställs fortfarande elektroniska handlingar som inte uppfyller behoven på beständighet 
och, eller saknar förutsättningar för arkivbeständighet. Dessa elektroniska handlingar kan inte åter-
ges eller återges inte som förväntat. Det antas emellertid att över tid har tillräckligt med kunskap 
insamlats och dokumenterats för att till exempel utvärdera elektroniska handlingar i samlingar med 
bristande eller ingen dokumentation, identifiera deras format och analysera dem för att kunna för-
söka förstå deras samband och sammanhang, återställa eller konvertera dem. Det vill säga, bedriva 
Digital arkeologi (a. 2.4.3.1). 

2.4.2 Begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet 

Problemet med Tillämpningsområdet (a. 1.1.4) är det behöver standardiseras i bemärkelsen av an-
vändningen av terminologi, standarder och deras implementering. Att få till en mer övergripande 
förändring är emellertid i nuläget svårt, om inte omöjligt av flera anledningar. Till exempel, tillämp-
ningsområdet utgörs av många aktörer, allt från individer till organisationer på nationell och interna-
tionell nivå som kan i princip göra som de vill, och vilka kan ha motstridiga intressen, vilket försvårar 
dels att säkerställa efterlevnad av eventuella regleringar, dels att ta fram lämpliga regleringar som 
inte gynnar vissa intressen framför andra. 
 
En standardisering av användningen av terminologi, standarder och deras implementering bedöms 
emellertid kunna ge en sådan hävstångseffekt som direkt och påtagligt kan förändra nuläget och 
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därmed många, om inte alla, de problem som det utgör för offentliga verksamheter. I En lägesbild 
av Digital kompetens kan utläsas, med understrykning i ursprunglig text:601 
 

Det är den gemensamma offentliga förvaltningen som ska digitaliseras. Den digitala 

transformationen angår alla organisationer oavsett uppdrag. Samhället ska på kort tid ställa om. 

Regeringen har vid några tillfällen sagt att det offentliga Sverige bör betraktas som en koncern. 

Det kan vara ett användbart synsätt som kan bidra till ökad effektivitet. Ett annat synsätt är att 

den offentliga förvaltningen ska upplevas som en och samma utifrån ett användarperspektiv. 

Medborgaren bryr sig inte om hur ansvarsfördelningen ser ut på nationell, regional och lokal 

nivå, den bryr sig inte heller om hur ansvaret fördelats horisontellt till exempel mellan olika 

myndigheter. Båda dessa synsätt är värdefullt att ha med sig i digitaliseringsarbetet. 

Effektiv digital förvaltning bör inte bara bedrivas i den egna verksamheten, det nås först när 

gemensamma resurser kan delas i större utsträckning. Det är varken samhällsekonomiskt effektivt 

eller långsiktigt hållbart att varje enskild organisation inhämtar kompetens eller bygger upp egna 

system. Flera organisationer har uttalat en oro över att de inte längre kan säkra tillgång till 

kompetens inom it-området. Den stora efterfrågan av it-kompetens har lett till att det privata 

näringslivet attraherar arbetstagare genom att kunna erbjuda högre löner och mer intressanta 

arbetsplatser. Särskilt de små offentliga organisationerna ser kompetensförsörjningen som 

utmanande och det ter sig vara ett problem som kommer tillta. Rådet bedömer att lösningen inte 

bara finns i kompetensförstärkning utan det ställer krav på nya arbetsformer, både tekniskt och 

organisatoriskt. Det ställer också krav på beslutsfattare och uppdragsgivaren att formulera 

uppdrag på rätt nivå och fördela resurser som stödjer långsiktig hållbar utveckling. Den nya 

myndigheten för digital förvaltning kommer ha en viktig funktion i detta sammanhang. 

De offentliga organisationerna behöver se sig själva i en nationell kontext, här behöver 

uppdragsgivaren bidra med styrning och stöttning. Det regeringen vill uppnå kommer att ske 

långsamt om organisationernas förändring sker var för sig. Det kommer dessutom att bli kostsamt 

genom att brist på samverkan sannolikt bidrar till merarbete, brist på lärande, att tjänster 

utvecklas vertikalt istället för horisontellt och onödiga förvaltningskostnader uppstår. … 

 
Riksarkivet kan med stöd av 2 § arkivförordningen till en stor utsträckning reglera urvalet av materiel 
och metoder, men verksamheter måste fortfarande göra olika vägval utifrån sina behov och krav. 
Riksarkivet kan med stöd av 11 § arkivförordningen till en viss utsträckning reglera användningen 
och hanteringen av materiel och metoder för statliga verksamheter. Med det Bemyndigandet (a. 4) 
tolkas Riksarkivet kunna reglera bland annat vilka standarder och deras implementeringar statliga 
myndigheter ska använda för att framställa elektroniska handlingar som uppfyller kraven på arkiv-
beständighet. Med andra ord, det är möjligt att normalisera hela den statliga sektorns användning 
av materiel och metoder för elektroniska handlingar.602 
 

                                                
601  Avsnittet (s. 51-52) Den offentliga sektorn består av ett stort antal verksamheter och de behöver i större ut-

sträckning se att de ingår i en gemensam förvaltning. 
 Se även Digg (Dnr 2019-162) (s. 67) ”Användning av förvaltningsgemensamma komponenter och tjänster 

leder till ökad effektivitet och det är av stor vikt att användningen främjas. Det finns också behov av att utveckla 
och formalisera fler förvaltningsgemensamma standarder, komponenter och tjänster.”. 

602  Uppmärksamma att avgränsningen till elektroniska och följer av denna konsekvensutredning och inte bemyndi-
gandet. 
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En reglering av vilka materiel och metoder statliga verksamheter ska använda kommer uppenbarlig-
en att få direkta kostnadsmässiga konsekvenser. Det finns även andra konsekvenser i nuläget som 
behöver övervägas. Till exempel, konsekvenser för konkurrerande standarder och implementering-
ar. Syftet med en normalisering är emellertid att sålla bort alternativen och med tiden få verksamheter 
att övergå till en ”gemensam resurs” och eventuella avsteg ska endast aktualiseras i extraordinära 
fall, vilka benämns svåra fall. Med andra ord, en sådan omfattande normalisering för offentliga verk-
samheter är inte omöjligt, och är det egentliga ändamålet, men kräver noggranna överväganden och 
avgränsade förändringar som kan följas upp. 
 
En sådan avgränsad förändring är att styra användningen av materiel och metoder för att framställa 
elektroniska handlingar som så småningom ska överlämnas till arkivmyndigheter.603 De kostnads-
mässiga konsekvenserna bedöms vara mer begränsade eftersom det följer dels att elektroniska 
handlingar ska framställas arkivbeständigt enligt 5 § arkivlagen, dels att urvalet av elektroniska hand-
lingar är begränsade till sådana som är allmänna och som ska bevaras för all framtid, dels att kost-
nader riskerar hamna hos arkivmyndigheten om de elektroniska handlingarna inte är arkivbestän-
diga.604 Eventuella kostnader ska alltså egentligen redan vid framställning ligga hos verksamheterna 
som framställer handlingarna. Syftet med att styra användningen är att standardisera vissa materiel 
och metoder, vilket får konsekvensen att kostnader kan minskas dels för arkivmyndigheten, dels för 
verksamheterna, vilka kan konkurrensutsätta sina materiel och metoder vid upphandling. För Riks-
arkivet har regleringar som att kraven på arkivbeständighet kan uppfyllas ”senast vid överföring” i 
praktiken resulterat att kostnader skjutits till arkiven, och vid överlämnande, till Riksarkivet.605 Denna 
konsekvensutredning har i flera avsnitt belyst att valen av materiel och metoder vid framställning 
starkt påverkar elektroniska handlingars beständighet. Problemet är att även en sådan avgränsad 
förändring kräver en mer övergripande förändring av förståelsen för materiel och metoder, däribland 
att se arkivering som grundläggande utgångspunkt, istället för en sista eller slutlig åtgärd. 
 
Det är därför först nödvändigt att förändra föreställningen av tillämpningsområdet. Det vill säga, av-
gränsa tillämpningsområdet inom vilken verksamheter tolkar och förstår val av materiel och metoder. 
Till exempel, en reglering med 2 § arkivförordningen kan inte bestämma användningen av termino-
logi, standarder och deras implementering, men kan däremot vägleda verksamheter i hur de ska 
resonera kring val av materiel och metoder genom en terminologi och tekniska krav för olika fall. 
Syftet med en sådan reglering är således inte att normera det materiella tillämpningsområdet, men 
att reglera en metod för tillämpningsområdet. Till exempel, införandet av begreppet som informa-
tionsformat för att fånga sådana format, men inte reglera deras innebörd. Jämför definitioner för 
format, tekniska egenskaper och tekniska processer, och tekniskt skick. Utifrån de av Riksarkivet 
utfärdade reglerna med stöd av 2 § arkivförordningen kan sedan alla arkivmyndigheter, innefattat 
Riksarkivet, närmare bestämma användningen av materiel och metoder för de verksamheter under 
deras bemyndigande som framställer elektroniska handlingar avsedda att bevaras för all framtid och, 
eller överlämnas till arkivmyndigheten. 
 
Ett annat problem med tillämpningsområdet är behovet att förtydliga kopplingen mellan långsiktiga 
nyttor och val av materiel och metoder i nuläget. Framställda handlingar sätter förutsättningarna för 
verksamhetens framtid. Styrningen av verksamheten bestämmer framställningen av handlingar. Den 
antas här att den långsiktiga nyttan av handlingar i en verksamhet är ackumulerande, och får sin 

                                                
603  Jämför 11 § arkivförordningen, med kursivering här, ”Riksarkivet får, …, meddela föreskrifter för statliga 

myndigheters arkiv om …”. 
604  Se vidare Kostnader (a. 2.3.5.1.1) förskjutande kostnader. 
605  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 5 § Ändring från tidigare föreskrifter. 
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effektiva verkan när de bygger på andra befintliga handlingar. Till exempel, nyttan av ett kontors-
program får en långsiktig nytta när elektroniska handlingar framställs med gemensamma mallar för 
både form och innehåll. Exempel på det förra är stilmallar, medan exempel på det senare är gemen-
samma språkkonventioner, vilka båda över tid behöver justeras och anpassas, vilket förutsätter att 
de kan återanvändas. 
 
Förändringarna avser följaktligen dels att nyansera tillämpningsområdet, dels förenkla tillämpnings-
området. Med nyansering avses en detaljering eller granulering av begrepp. Syftet är att avgränsa 
och precisera begrepp och därigenom försöka ”modulärisera” ansvarsområden och frågeställningar. 
Med förenkling avses kopplingsytor mellan nyanserade begrepp för att kunna ställa specifika krav 
för olika ansvarsområden eller ställa specifika frågor för att få specifika svar. 

– Arkivering som en grundläggande utgångspunkt (a. 2.4.2.1) 

– Nytt perspektiv på regleringen (a. 2.4.2.2) 

– Tekniskt skick som en kopplingsyta (a. 2.4.2.3) 

2.4.2.1 Arkivering som en grundläggande utgångspunkt 

En förändring som är nödvändig är att nyansera begreppen arkiv och arkivering. Det förra som be-
skrivet i Gränsdragningen mot arkiv (a. 2.3.2.3.1). Det senare som beskrivet i E-arkiv (a. 2.3.2). Ur 
dessa perspektiv kan arkiv ses som produkten av en process, och arkivering som processen. På 
samma sätt som verksamheters arkiv bildas av allmänna handlingar bör verksamheter ses som att 
de bildas av sina handlingar.606 Arkivering är alltså processen att framställa, använda och hantera 
handlingar som möjliggör att verksamheten kan bedrivas över tid. 
 
Arkivering kan ses dels ur ett teknikoberoende, dels ett teknikberoende, dels teknikspecifikt pers-
pektiv. Den första delen avser frågor om innehållet av handlingarna som framställs i en verksamhet, 
deras användning och metoder för deras hantering. De två senare delarna avser tekniska materiel 
och metoder för att möjliggöra den första delen. En delmängd av arkivering kan därför vara till 
exempel elektronisk arkivering av elektroniska handlingar. Det betyder emellertid inte att elektronisk 
arkivering är detsamma som arkivering, vilka alltså inte ska sammanblandas; skillnaden ligger i vilka 
frågor och svar som är teknikoberoende, teknikberoende, och teknikspecifika. 
 
Av betydelse är att utgångspunkten för arkivering är handlingarna. Arkivering kan ses som en ”infra-
struktur” av materiel och metoder för att handlingarna ska kunna framställas, användas och hanteras 
i funktionellt skick. Val av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet tolkas ytterst 
avse sammanställningen och organiseringen av tekniska hjälpmedel och elektroniska handlingar 
som normaliserar variationer och varianser i den tekniska miljön över tid utifrån en långsiktig plane-
ring och strategi. Detta innefattar allt från normering av dokumentation och format till mallar och 
rutiner. Med andra ord, verksamheter måste förstå och behärska de materiel och metoder som krävs 
för att representera de elektroniska handlingar som ska användas och hanteras i verksamheten. Det 
är sedan konkretiseringen av de elektroniska handlingarna i olika format som bland annat bestämm-
er i vilken utsträckning elektroniska handlingar kan automatiseras och utbytas.607 

                                                
606  Jämför begreppet ”verksamhetsinformation”. 
607  Jämför ESV Rapport (2018:31), där i ett uppföljningsramverk för digitalisering togs fram fem grupper av upp-

följningsbara indikatorer (indikatorfamiljer). En av dessa indikatorer var ”Kärnverksamhetens digitaliserings-
grad” som bestod av tre indikatorer: Automatisering av ärendeflöden, Effektiv informationsutbyte, Digitala 
handlingar. 
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Format blir alltså i detta sammanhang en konkret och konstant referenspunkt för verksamheter att 
förhålla sig till. Att förstå skillnaden mellan olika format har långtgående konsekvenser på hur verk-
samhetens användning och hantering av handlingar ska ”digitaliseras”. Till exempel, jämför ASCII 
7-bit, UTF-8 och ISO 8859-1; HTML, XHTML, och HTML++; JSON och XML; PNG och Jpeg. Med 
andra ord, formaten blir utgångspunkten som sätter möjligheterna och begränsningarna för använd-
ningen och hanteringen av elektroniska handlingar. Formaten, vilket innefattar filformat, kan organi-
seras antingen i ett filformat, eller i ett ”IT-system”. Ett filformat kan ses som ett ”system”; det lagrar 
format (indata) och kan återge formaten (utdata) till ett ”tillstånd i ett program”, vilket kan ses som ett 
annat system. I jämförelse kan ett ”IT-system” fungera dels som ett ”filformat” dels som ”program-
met”; det lagrar format och kan återge dem till ett ”tillstånd i IT-systemet”. På samma sätt som ett 
program ansvarar för att avkoda och koppla ihop formaten i ett filformat, måste ett IT-system, genom 
olika program, avkoda och koppla ihop formaten. Till exempel, från databaser och olika filformat. 
Detta tolkas här vara den fysiska kärnan i tillämpningsområdet; i de båda redogjorda fallen organiser-
as och representeras data och information i olika format kring framställningen och återgivningen av 
elektroniska handlingar, varför denna konsekvensutredning har betonat att elektroniska handlingars 
beständighet och framtida nytta påverkas starkt, om inte helt bestäms, av de ursprungliga ”IT-sys-
temen”, och att det ursprungliga IT-systemet får en avgörande betydelse för elektroniska handlingars 
beständighet. 

2.4.2.2 Nytt perspektiv på regleringen 

I Figur 48 finns den gällande modellen för Riksarkivets författningar. De avsedda ändringar som 
föreslås i denna konsekvensutredning avviker inte från den befintliga modellen. Uppdelningen mell-
an 2 § och 11 § arkivförordningen, och resultatet från FormatE (Dnr 22-2018-791) har emellertid 
föranlett nya begrepp och termer, och perspektiv på Riksarkivets författningar. Resultatet har här 
tolkats urskilja punkterna för ett större konceptuellt ramverk med möjlighet att förenkla och förtydliga 
det befintliga regelverket.608 Det krävs emellertid mer utredning för att utplacera och sammankoppla 
begreppen i ett större sammanhang. Till exempel, 

– arkiv och arkivering, 

– teknikoberoende, teknikberoende, teknikspecifikt, 

– ursprungligt skick, funktionellt skick, tekniskt skick, 

– verksamhetens behov och krav, 

– funktionella behov och krav, 

– allmänna och särskilda fall, 

– krav på handlingar, materiel och metoder,  

– framställning, användning och hantering, 

– framställningen av handlingar, materiel och metoder, 

– användningen och hanteringen av handlingar, materiel och metoder. 

                                                
608  Till exempel, se Riksarkivet, intern korrespondens per e-post (20200511) Sv: [dnr RA 22-2019-11865] Översyn 

2009:1. 
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En sådan förändring faller utanför denna konsekvensutredning. Förslaget är därför att Riksarkivet 
inrättar en arbetsgrupp som tar avstamp från arbetet inom enheten Utu om relationell ontologi,609 för 
att begreppsmodulera och ta fram ett konceptuellt ramverk för arkivering. 

2.4.2.3 Tekniskt skick som en kopplingsyta 

Avsedda förändringar kan förstås få verkan i två sammanhang. Det ena, större, sammanhanget är 
arkivering, där val av standarder – deras tolkning och implementering – sker mot bakgrund av verk-
samhetens behov och krav. Till exempel, verksamheter behöver dels utvärdera handlingar som ska 
användas och hanteras utifrån informationsstrukturer eller -modeller, dels välja och organisera lämp-
liga materiel och metoder för att framställa dem. I det här sammanhanget är konsekvensutrednin-
gens tillämpningsområde som framgår av Figur 1 svårare att förenkla. Detta måste göras i samband 
med till exempel ett Nytt perspektiv på regleringen (a. 2.4.2.2). 
 
Det andra sammanhanget är framställning av elektroniska handlingar, där val av format och inställ-
ningar sker mot bakgrund av behovet av ett funktionellt skick. Det vill säga, ett innehåll som ska 
användas och hanteras för ett visst syfte. En sådan användning och hantering förutsätter en viss 
form och funktion. Begreppsapparaten definierar ett tydligt samband mellan 

– å ena sidan form och funktion, vilket för de flesta är ett intuitivt begrepp, 

– å andra sidan tekniska processer och egenskaper, vilket för många i dagsläget är kanske ett 
svårare begrepp att behärska. 

En första förenkling är att form och funktion följer av val av 
program (tekniska processer) och format (tekniska egen-
skaper) och deras inställningar (parametrar och argument). 
Begreppet kan sedan förenklas ytterligare till termen tekni-
skt skick som blir kopplingsytan mellan två målgrupper, vil-
ket förhoppningsvis underlättar deras kommunikation. 
 
Den ena målgruppen ställer krav på formen och funktionen 
för innehållet som är nödvändig för att kunna använda och 
hantera de elektroniska handlingar för den tid som avses i 
verksamheten. Den andra målgruppen måste koppla prog-
ram och format som kan framställa och återge efterfrågade 
former och funktioner. Det tekniska skicket blir som ett 
”API” eller i liknelse med traditionella materiel och metoder 
”pappret”; samma innehåll kan återges med olika former 
och funktioner, vilket illustreras i Figur 21. 
 
Som framgår av Figur 44 blir det tekniska skicket en ”flaskhals”. Kopplingsytan kan avgränsa, 
organisera och fördela ansvar i en verksamhet. Detta kan därför även ge andrum för verksamheter 
att kontrollera brister i kunskap och kompetens tills vidare. 

2.4.3 Kunskapskälla om standarder och deras implementering 

Användningen av standarder i offentlig sektor kan avse att verksamheter 

                                                
609  Se anteckningar från senaste arbetsmöte (20200206), och begreppen verksamhetsinformation, styrlager, pro-

cesslager, och tekniklager. 

Figur 44 Det tekniska skicket är kopplingsytan mel-

lan å ena sidan form och funktion, och å andra sid-
an tekniska processer och tekniska egenskaper. 
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– tar fram standarder, 

– hänvisar till standarder som uppfyller rättsliga krav, 

– hänvisar till standarder som kan uppfylla rättsliga krav, 

– väljer och implementerar standarder. 

Den första strecksatsen är ovanlig, men förekommer. Till exempel, framtagande av FGS. I dessa fall 
bör standarder tas fram utifrån befintlig standarder. Den andra och tredje strecksatsen avser rätts-
regler och beslut som hänvisar till standarder. Skillnaden mellan strecksatserna är att den förra avser 
att endast föreskrivna standarder kan uppfylla rättsliga krav, medan den senare att standarder är ett 
tillvägagångssätt av, explicit eller implicit, flera sätt för att kunna uppfylla rättsliga krav. Den sista 
strecksatsen är troligtvis de vanligaste fallen hos offentliga verksamheter, vilket kan aktualiseras vid 
till exempel, 

– kravställning, 

– framställning (utveckling), 

– framställning (produktion). 

Problemen med nuläget tolkas inte bero på att verksamheter inte förstår betydelsen av standarder, 
eller inte hänvisar till dem, eller till och med inte väljer dem. Det tolkas här att problemen med nuläget 
har mer att göra med bristande kännedom om standarder och deras tillämpningsområden, hur de 
ska tolkas, hur de ska implementeras, och vilka krav som behöver ställas för att uppfylla verksam-
hetens behov och krav i det enskilda fallet.610 En förändring till att Riksarkivet hänvisar till fler stan-
darder kan därför inte tolkas i sig vara tillräckligt för att förändra nuläget. En nödvändig förändring är 
att regleringar inte endast hänvisar till standarder, men kan även förklara deras relevans. Till exem-
pel, kontextualisera standarder för olika fall. Med andra ord, det krävs kunskap om standarderna för 
att kunna koppla dem till verksamhetens behov och krav för olika fall. Det vill säga, 

– standarder som de bör tolkas, 

– standarder som de bör implementeras, 

– format som bör användas, 

– format med inställningar som bör väljas. 

En avsedd förändring är därför att upprätta en kunskapskälla om standarder och deras implemente-
ringar. Det finns en del befintliga informationsresurser som är mer eller mindre aktiva i nuläget. Van-
liga hänvisade källor är Library of Congress och deras Sustainability of Digital Formats: Planning for 
Library of Congress Collections, Format Descriptions,611 och Pronom.612 Även Wikipedia har infor-
mativa artiklar om standarder och format. Andra exempel är FileFormat.Info,613 FILExt (The File Ext-
ension Source),614 och ”Just Solve the File Format Problem”.615 Exempel på upphörda källor är GD

                                                
610  Jämför Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens om 

otydliga eller inte tillräckligt specificerade krav (a. 4.3) Referenser till specifika standarder och filformat i speci-
fika projekt. 

611  https://loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/descriptions.shtml (20200817) 
612  http://nationalarchives.gov.uk/PRONOM/ (20200817) 
613  https://www.fileformat.info/index.htm (20200817) 
614  https://filext.com/ (202000817) 
615  http://fileformats.archiveteam.org (20200817) 

https://loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/descriptions.shtml
http://nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
https://www.fileformat.info/index.htm
https://filext.com/
http://fileformats.archiveteam.org/
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FR (Global Digital Format Registry), UDFR (Unified Digital Format Registry),616 och Uppsala format-
register. 
 
Kvaliteten på uppräknade exempel varierar i omfattning och djup. Detta är just problemet med att 
upprätta informationsresurser om standarder och format. Det är ett stort område som kräver resurser 
och aktiv förvaltning. Risken är att insatser med tiden förfaller. Till exempel, intresset avtar i en verk-
samhet, eller ursprungliga ansvariga personer försvinner. Bristande källunderlag resulterar i luckor 
och förvirring kring relationen mellan olika standarder och format, vilket kan förklara uppfattningen 
att det ”går fort” eller svårigheter att få ett helhetsgrepp om tillämpningsområdet. Av denna anledning 
är det av väsentlig betydelse att Riksarkivet införskaffar och dokumenterar primärkällor, däribland 
standarderna, källkoden till deras implementeringar, och Metoder för mätning och kontroll (a. 2.4.5). 
 
Ett bristande källunderlag innebär att en utredning måste sammanställa information från flera källor. 
Riksarkivet har gjort ett antal utredningar om standarder och format. Till exempel, i anslutning till 
dels arbetet med ArkivE 2.0 (Dnr 20-2015-3853), och FormatE (Dnr 22-2018-791), dels interna och 
externa uppkomna frågor om ”format”. Alla inhämtade källunderlag, anteckningar och texter har 
hamnat i olika e-postmeddelanden, rapporter, och utkast vilka har varit svåra att samordna, och 
följaktligen uppdatera. Det resulterar i ett tidskrävande arbete med att hålla ihop ett alltmer växande 
underlag, vilket dessutom är beroende av specifika personer. 
 
Syftet med att upprätta en kunskapskälla är alltså att samla information, dokumentera och redogöra 
för standarder, deras tolkning och implementering, från olika utredningar i en struktur som kan ses 
över och utvecklas med tiden. Detta är något som krävs oavsett om det finns andra informations-
resurser eller inte. Det är genom utredningar som Riksarkivet måste redogöra för varför ett tekniskt 
krav är mer eller mindre lämpligt. Dessa utredningar ska vara anpassade till svenska förutsättningar 
och omständigheter i allmänhet och för offentliga verksamheter i synnerhet. 
 
Ett problem i sammanhanget har varit att finna en lämplig plattform för ”kunskapskällan”. Det finns 
ett tidigt försök med Riksarkivets förråd format på GitHub.617 Anledningen GitHub valdes var för att 
bland annat bjuda in till återkoppling och nätverkande med verksamma inom tillämpningsområdet, 
lyfta fram utredningar för kritiska granskningar, och underlätta avgreningar av underlaget så att andra 
kunde bygga vidare på arbetet i framtiden. GitHub visade sig emellertid mindre lämplig för att skriva 
utredningar på grund av bland annat begränsade möjligheter att arbete med tabeller och ange not-
hänvisningar i de märksspråk GitHub stödjer. Information i förrådet har därför delvis flyttats över till 
dels denna konsekvensutredning, dels författningskommentarerna, dels en förstudie om användning 
och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Den information som i skri-
vande stund kvarstår kommer att flyttas över till författningskommentarerna. 
 
Förslaget för närvarande är därför att författningskommentarerna formellt blir ”kunskapskällan”. För-
delen med att ha ett dokument som kunskapskällan är att allt är samlat på en plats. Nackdelen är 
att dokumentet samtidigt kommer att spänna över en mängd sidor. Detta bedöms ändå tills vidare 
vara det mest lämpliga formen för kunskapskällan. Ett försök att etablera en Plattform för samarbete 
(a. 2.4.6) kan öppna för att hela denna konsekvensutredning och författningskommentarerna kan få 

                                                
616  https://www.udfr.org/ (20200817) 
617  https://github.com/Riksarkivet/format 
 https://github.com/Riksarkivet/format/wiki (20200817) 

https://www.udfr.org/
https://github.com/Riksarkivet/format
https://github.com/Riksarkivet/format/wiki
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andra former. Till exempel, en databas för standarder och terminologi, eller en redigeringsbar webb-
plats. Den närmare utformningen av kunskapskällan beror i slutändan på hur mycket resurser Riks-
arkivet bestämmer att tilldela dess utveckling och förvaltning. 

2.4.3.1 Digital arkeologi 

Konsekvensutredningen har inte berört begreppet ”digital arkeologi”.618 Termen verkar inom akade-
min vara associerad med tillämpningen av digitala materiel och metoder på traditionell arkeologi, 
men kan i vissa sammanhang avse återställandet av elektroniska handlingar.619 Det är i den senare 
bemärkelsen som digital arkeologi används här; metoder för att med tiden upptäcka, analysera och 
återge elektroniska handlingar. Det krävs närmare utredning för att definiera begreppet, men bör 
överlappa i den digitaltekniska bemärkelsen mer med digital forensik.620 Det finns även en överlapp-
ning med det arbete som görs för bevarandet av dator- och TV-spel.621 
 
Ett praktiskt exempel på hur ett ”arkeologiskt fall” kan utspela sig vid upptäckten av en datafil. 

1. Datafilen kan vara identifierad och associerat med ett relevant program, eller av okänd typ. 

1.1. En indikation av datafilens filformat kan härledas från metadata i filsystemet, såsom filändel-
se, eller i själva formatet, såsom ett ”magisk nummer” eller ”[filformats-] signatur”. 

1.2. Om datafilen emellertid förblir okänd krävs ett program för att avkoda datafilen. Det minimala 
funktionalitet ett program måste tillhandahålla är att öppna datafilen och återge binär data i 
heltal eller hexadecimal, och helst avkoda all binär data som sammanfaller med en specifik 
teckenkodning till text. Utifrån denna information kan möjligtvis ledning sökas om filformatets 
identitet. 

1.3. Om filformaten för datafilen inte kan identifieras kan möjligtvis specifika format i filformatet 
identifieras, och extraheras ur datafilen, men inte återges som ursprungligen framställt i 
datafilen. Till exempel, mängder av text och ett antal bilder. 

2. Om datafilen är identifierad eller identifierats krävs ett program för att avkoda filformatet. Ett pro-
gram kan antingen finnas tillgängligt eller måste tas fram. 

2.1. Vilka funktionaliteter som kan vara lagrade i ett filformat ska framgå av specifikationen för 
filformatet. En teknisk analys av vilka funktionaliteter som är lagrade i filformatet kan ske 
genom en materiell och formell kontroll. 

2.2. Om ett program finns tillgängligt är det av väsentlig betydelse att ha tillgång till programmet, 
och eventuellt kunna anpassa programmet så att den kan exekveras i den teknisk miljö som 
finns tillgängligt. 

                                                
618  En annan möjlig term är IT-arkeologi. 
619  Till exempel, se DARK Lab (Laboratoriet för Digital Arkeologi), Lund universitet. 
 https://www.darklab.lu.se/about (20200817) 
 Se Wikipedia Digital archaeology, jämför Digital Archaeology (exhibition). 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_archaeology 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Archaeology_(exhibition) (20200817) 
620  Högskolan i Halmstad, IT-forensik och informationssäkerhet. 
 https://www.hh.se/utbildning/program/it-forensik-och-informationssakerhet.html (20200817) 
 Stockholms universitet, Kursplanför kurs på grundnivå, Digital forensik. 
 https://sisu.it.su.se/pdf_creator/19086/54288 (20200819) 
621  Se Wikipedia, Video game preservation. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_preservation (20200824) 

https://www.darklab.lu.se/about
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_archaeology
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Archaeology_(exhibition)
https://www.hh.se/utbildning/program/it-forensik-och-informationssakerhet.html
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/19086/54288
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_preservation
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2.3. Om ett program ska framställas är det av väsentlig betydelse att ha tillgång till specifikation-
en för formatet, referensimplementeringar, och metoder för tekniskt kontroll. 

3. Vare sig det finns ett tillgängligt program eller ett ska framställas uppstår frågan om programmet 
faktisk återger funktionaliteterna lagrade i datafilen till det förväntade tekniska skicket. 

3.1. Specifikationen kan ge viss ledning. 

3.2. Metoder för teknisk kontroll kan bekräfta att formatet är kodat i överensstämmelse med spe-
cifikationen, men det kan krävas referensimplementeringar för att bekräfta att programmet 
avkodar funktionaliteter som avsett. 

2.4.4 Metoder för att understödja val av format 

En avsedd förändring är att ta fram en modell för att uppskatta, helst kunna beräkna, sannolikheten 
för att kunna med tiden återge en elektronisk handling. För detta syfte definierades i FormatE ett 
antal kriterier för en sådan utvärdering. Kriterierna har brister i mätbarhet och avsedd användbarhet, 
men bör vara tillräckliga för att kunna utvecklas vidare;622 de kan ligga till grund för att praktisk 
utvärdera ett par specifikationer för att identifiera eventuellt nya kriterier, deras samband och vikt, 
och deras mätbarhet.623 

2.4.5 Metoder för mätning och kontroll 

En förändring som är väsentlig betydelse är att införa metoder för mätning och kontroll av elektroni-
ska handlingars beständighet. Detta är nödvändigt för att verksamheter och tillsyn ska kunna bedri-
vas ändamålsenligt och effektivt. Till exempel, för att koppla val av materiel och metoder till förvän-
tade nyttor måste det antingen finnas bevis på att det finns ett samband mellan valet och nyttan eller 
att sambandet kan bevisas. Det är även nödvändigt för Riksarkivet att följa upp och mäta beståndet 
av elektroniska handlingar som finns ute hos verksamheter. 

2.4.5.1 Metoder för teknisk kontroll 

En nödvändig förändring är att införa metoder för teknisk kontroll. Det finns begränsat stöd i gällande 
rätt för Riksarkivet att påverka val av standarder och deras implementering, men det tolkas inte 
finnas några hinder mot att ställa krav på metoder för att bekräfta att implementeringar av standarder 
överensstämmer med standarderna. Detta öppnar upp för att leverantörer kan konkurrera med olika 
tolkningar av standarder och deras implementeringar inom de ramar som möjliggör avsedd använd-
ning och hantering.624 Teknisk kontroll diskuteras mer djupgående i författningskommentarerna till 
definitionen Teknisk kontroll. 

                                                
622  Kriterierna återfinns i författningskommentarerna dels till Bilaga 1 Specifikationer och referensimplementering-

ar underavsnitten Om specifikationer och Om öppenhet, dels till Bilaga 3 Tekniska krav för olika fall, Allmänna 
tekniska krav, underavsnitten Licenser och patent, och Program. 

623  FormatE (Dnr 22-2018-791) Kvittens av aktivitet #2 (Kriterier för att utvärdera materiel och metoder: specifika-
tioner och implementeringar). Jämför Creating a Holdings Format Profile and Format Risk and Digital Preser-
vation Prioritization Matrix at the National Archives and Records Administration (s. 7-11) risk och prioriterings-
matrisen för att bedöma lämpligheten av format över tid, och (s. 6) ”NARA is putting in place a framework that 
enables scalable preservation and monitoring and supports agency trust in its preservation decisions because 
the evidence for that decision making is documented in a consistent, quantifiable manner.”. 

624  Jämför Kammarkollegiets förslag att införa en ”verifieringsperiod” i en förstudierapport (Dnr 23.2-1111-17) (s. 
29) ”Kapitel 6 i AV [Allmänna villkor] som reglerar leverans skulle kunna kompletteras med fler modeller för 
leverans och leveranskontroll. T.ex. full betalning direkt vid kontraktets start samt betalning för verifieringspe-
riod (proof of concept) där myndigheten inte är tvingade att fullfölja köpet om verifieringen inte utföll positivt.”. 
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2.4.6 Plattform för samarbete 

En nödvändig förändring är att få ett samarbete mellan offentliga verksamheter om materiel och 
metoder.625 Syftet i detta sammanhang skulle vara att tillvarata den tekniska kunskap och kompetens 
som finns utspridd inom hela offentlig sektor, vilka kan vara svårt att samla inom en specifik verksam-
het med hänvisning till dels nuläget för kunskap och kompetens, dels kostnader. Förslaget är att 
inrätta arbetsgrupper för varje kategori av form och funktion. Till exempel, en arbetsgrupp för bild, 
en för text, en för rörlig bild, en för ljud, en för underskrifter. Tanken är att arbetsgrupperna bevakar 
respektive området, ser över befintliga tekniska skick, och tar fram nya tekniska skick som är lämp-
liga för olika fall. Det vill säga, tekniska krav på standarder och deras implementering som verksam-
heter kan välja. 
 
Det är emellertid svårt att upprätta ett sådant samarbete. Det har länge funnits ett sådant behov 
inom offentlig sektor, men vilket har för olika anledningar aldrig tagit fäste. Det finns emellertid före-
bilder som kan vägleda till målet. Till exempel, 

– förvaltningsrådet för FGS, 

– forum som DelaDigitalt,626 

– Nosad (eng. Network Open Source And Data) Kunskapsdelning öppna data och öppen käll-
kod inom offentlig sektor.627 

Förslaget är att inrätta förutsättningarna för ett sådant samarbete, och genom samtal med verksam-
heter förankra stöd från verksamheternas ledning. 

– Upprätta protokoll för ett förvaltningsråd för förfaranden att lämna förslag till tekniska krav, eller 
ändra befintliga krav. 

– Inrätta en teknisk plattform som kan användas för att diskutera och dokumentera resonemang 
bakom tekniska krav, vilka sedan kan i den utsträckning lämpligt redogöras i kunskapskällan. 

2.4.7 Urvalet av materiel och metoder 

Den nu gällande urvalet av materiel och metoder består främst av sådana specifikationer som redo-
gjorts i Nationella jämförelser (a. 2.2.7.3) och Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2). Av dessa speci-
fikationer är vissa mer förekommande i rättsliga texter eller policy, och andra ute hos verksamheter 
när det inte finns något som styr valen av materiel och metoder, medan några förekommer i båda 
fallen. De specifikationer som föreskrivs i RA-FS 2009:2 är med några undantag vanligt förekom-
mande bland arkivmyndigheter eller minnesinstitution. 
 
RA-FS 2009:2 om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behan-
dling) trädde ikraft den 1 juli 2009 och upphävde RA-FS 2003:1 om tekniska krav för ADB-upptag-
ningar. Medan en översyn av författningen aktualiserades formellt först i och med FormatE (Dnr 22-
2018-791) har Riksarkivet dessförinnan kontinuerligt utrett frågor om lämpliga format i bland annat 
”ArkivE 1.0” (Dnr 20-2013-1154), ”ArkivE 2.0” (Dnr 20-2015-3853), och Preforma (Dnr 05-2013-
2489), och i samtal med andra verksamheter under åren eller särskilda fall. Till exempel, om elek-

                                                
625  Jämför SOU 2018:25 (a. 12.1.3) Organisation för beredning av författningsförslag. 
626  Webbplatsen drivs av SKR i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 https://deladigitalt.se/ (20200820) 
627  Webbplatsen drivs av arbetsförmedlingen. 
 https://nosad.se/ (20210121) 

https://deladigitalt.se/
https://nosad.se/
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troniska underskrifter. Det är i anslutning till att utreda och besvara frågor som problemen i tillämp-
ningsrådet närmare dokumenterats. Det har funnits ett behov att se över författningen, men uppfatt-
ningarna har skiljt sig kring vad en sådan förändring ska omfatta, hur och när den ska genomföras. 
 
En förändring som efterfrågats är att RA-FS 2009:2 utökas med nya specifikationer. Fråga om vilka 
specifikationer som bör tas med vid en översyn. 
 
Utgångspunkten är direktivet till FormatE som beslutade att RA-FS 2009:2 skulle aktualiseras utifrån 
resultaten av projekten ArkivE, Diana (Dnr 53-2015-2457) och Preforma. Konkret innebär det bland 
annat att Riksarkivet ska förespråka dels användningen av Matroska, tillsammans med FFV1 och 
LPCM, och PDF/A-2 och -3, Tiff (TIFF 6.0 part 1, TIFF/EP, TIFF/IT), dels metoder för teknisk kontroll 
av uppräknade specifikationer. Direktivet överlät sedan projektgruppen för FormatE att ta ställning 
till övriga specifikationer i RA-FS 2009:2. Med hänvisning till Europeiska kommissionens genom-
förandebeslut (EU) 2015/1506 tillfördes standarderna CAdES, PAdES, XAdES. Övriga specifi-
kationer har tagits med efter föreslag från projektgruppen och referensgruppen, eller vad som annars 
har framkommit av omvärldsbevakning och den fortsatta utredningen. Bilaga 1 i författningsförslaget 
TeK innehåller vid skrivande stund (2021-06-28) ungefär 178 avgränsade specifikationer, och det 
finns inte heller några egentliga hinder mot att fortsätta utöka förteckningen. Det uppstår här en 
motsägelse. Ju fler specifikationer som tillförs förteckningen desto mer intetsägande blir förteckning-
en, eftersom det öppnar upp för att alla verksamheter kan använda vilka specifikationer som helst. 
 
För att förstå urvalet av specifikationer måste klargöras den förändring som följer av uppdelningen 
av Bemyndigande (a. 4) utifrån 2 § och 11 § arkivförordningen, vilken har tolkats ha fundamentalt 
förändrat förutsättningarna för en översyn av RA-FS 2009:2. Föreskrifter med stöd av den förra 
bemyndigandet förstås avse krav på dels materiel och metoder, dels beständighet i allmänhet, me-
dan det senare bemyndigande förstås avse krav på dels verksamheters användning och hantering 
av bland annat materiel och metoder, dels beständighet i ett särskilt fall, nämligen, arkivbeständig-
het. Den nu gällande regleringen i RA-FS 2009:2 grundar sig i båda bemyndiganden och innehåller 
såväl tekniska krav som användningen av materiel och metoder. Till exempel, ”Myndigheten ska i 
tillämpliga delar använda de standarder som anges i författningen för att säkerställa ett bevarande 
av elektroniska handlingar.” (1 kap. 3 §), ”Myndigheten ska … framställa elektroniska handlingar i 
enlighet med kraven i denna författning. Om detta inte är möjligt ska handlingarna senast vid över-
föring till bevarande uppfylla kraven i denna författning. Överföringen ska ske så snart det är möjligt.”. 
(1 kap. 4 §), och på flera platser i 2 kapitlet ”[handlingar] … ska ges något av följande format…”. 
 
Det är när en arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar, måste ta emot [allmänna] elek-
troniska handlingar som det finns en anledning att avgränsa urvalet av specifikationer. Detta kan 
göras med avtal eller överenskommelser, men eftersom arkivmyndigheten kan få ansvara för andra 
verksamheters bestånd följer det att den kan behövas styra verksamheternas användning och han-
tering av materiel och metoder, strategi för bevarande och annan arkivvård. När Riksarkivet bestäm-
de att bryta loss 2 § arkivförordningen skiftade fokus från arkivbeständighet till beständighet i allmän-
het. Det följer att urvalet kan omfatta alla materiel och metoder. 
 
De Avsedda förändringar (a. 2.4) som föreslås i denna konsekvensutredning utgår från att materiel 
och metoder är lämpliga om de framställer elektroniska handlingar så att de kan eller har förutsätt-
ningar för att kunna användas och hanteras i funktionellt skick över tid, och om de blir eller kan bli 
allmänna, användas och hanteras i samma funktionella skick över tid. Det vill säga, i ursprungligt 
skick. Ur det perspektivet kan nästan alla materiel och metoder anses vara mer eller mindre lämpliga 
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för något av alla möjliga fall; alla materiel och metoder har för- och nackdelar beroende på avsedd 
användning och hantering. Det följer att om inte specifikationer i detta sammanhang urskiljs för olika 
fall finns en risk att urvalet blir intetsägande. Som framgår av resonemanget bakom att upprätta 
Kunskapskälla om standarder och deras implementering (a. 2.4.3) är det inte är tillräckligt att endast 
se över hänvisade specifikationer. Till exempel, det finns ett behov att kunna förklara och kontextu-
alisera materiel och metoder för olika fall.628 
 
För att sammanfatta. Bemyndigandet i 11 § arkivförordningen ger mening till urvalet av materiel och 
metoder inom ramen av allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid och, eller överlämnas 
till arkivmyndighet. Bemyndigandet i 2 § arkivförordningen ger mening till urvalet av materiel och 
metoder inom ramen av olika fall. Detta kan förklara varför tillämpningsområdet har blivit så kompli-
cerad eftersom när endast ett antal specifikationer uppställs utan att motivera skälen bakom urvalet 
kommer verksamheter ha svårt att göra informerade beslut.629 Av denna anledning bör inte heller 
Riksarkivet förenkla urvalet av materiel och metoder genom en begränsning till ett antal specifikation-
er utan att motivera skälen. Detta korrelerar med behovet av en kunskapskälla för att dokumentera 
och redogöra för resonemangen till varför materiel och metoder är mer eller mindre lämpliga för olika 
fall. Med andra ord, urvalet av materiel och metoder bestäms av kunskapen om specifikationerna 
och de krav och förväntningar som kan ställas på dem. Det finns alltså ingen nödvändig anledning 
att begränsa urvalet, vilket kan utökas med tiden. Av betydelse är att det framgår varför specifikation-
er är mer eller mindre lämpliga för olika fall. 
 
Det följer att de tekniska kraven kommer att bli mer detaljerade genom ett ökat urval och med förklar-
ingar till deras lämplighet, vilket innebär att för vissa målgrupper kan avsedda förändringar komma 
att uppfattas mer komplexa. Detta tolkas emellertid vara en följd av de förenklingar och abstraktioner 
som har införts sedan tidigare. Det hade inte funnits ett behov att förändra nuläget om val av materiel 
och metoder inte var ett problem i nuläget. Syftet är i slutändan att verksamheter ska få insikt i 
betydelsen av att välja rätt materiel och metoder från början, och att sådana val innebär möjligheter 
och inte inskränkningar i deras utformning av verksamheten, särskilt för interoperabilitet över rymd 
och tid, vilket bör leda till kostnadsmässiga besparingar och understödja de ändamål som eftersträv-
as med ”digitalisering”. 
 
I Tabell 49 ges exempel på hur verksamheter kan utifrån Tekniskt skick som en kopplingsyta (a. 
2.4.2.3) avgränsa urvalet och separera tekniska detaljer från de omständigheter som är tillräckliga 

                                                
628  Boverket rapport (2015:42) (s. 22) ”En målsättning är att strategin [för hänvisning till standarder] ska underlätta 

för myndigheter genom att ge stöd till myndigheterna hur de bör resonera om de ska hänvisa till en standard 
eller inte, och dessutom underlätta för användare av regelverken genom en ökad igenkänning i hänvisningarna 
och en likartad struktur på alla hänvisningar i olika byggregler och vägledningar. Hänvisningarna till standarder 
i byggregler och vägledningar ska dessutom vara rättssäkra, göras på rätt regelhierarkisk nivå och underlätta 
tillämpningen av regelverket..”. 

629  Till exempel, jämför 7 § 3 kapitlet RA-FS 2009:2. Bestämmelsen föreskriver att ”Digitala bilder som framställs 
i en fotografisk tillämpning ska ges något av följande format: [Jpeg, TIFF/IT, PNG, eller] Handlingar som skan-
nas kan även ges följande format: [PDF/A-1]”. För en verksamhet blir urvalet svårt att göra eftersom det inte 
direkt framgår varför alternativen föreskrivits. Bestämmelsen i praktiken hänvisar för Jpeg till bildkomprimering-
en DCT och filformatet JIF, för TIFF/IT (a. 7.7) till bildkomprimeringen CCITT T.6, även benämnd CCITT Group 
4, i filformatet ”Tiff”, och för PNG till bildkomprimeringen Deflate i filformatet ”PNG”. Standarden för PDF/A-1 

tillåter samtliga bildkomprimeringar, vilka kan alltså lagras i filformatet ”PDF”. Se vidare författningskommentar-
erna för specifikationerna om lämpligheten av respektive bildkomprimering. 
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att beakta i det enskilda fallet för att underlätta val av materiel och metoder. Till exempel, i verksam-
hetens strategier för bevarande, eller i en handbok för verksamhetens IT-system. 

Tabell 49 Exempel på hur verksamhetens strategi kan komma till uttryck, vilka bör motiveras internt. Exempel på motive-

ring anges i nothänvisningar. Uppmärksamma att det tekniska skicket kan innefatta mer detaljerade inställningar. 

Fall Funktionellt skick Form och funktion Tekniskt skick 

Bildfångst, bilder Bilderna ska användas för ett 
protokoll, men behöver kunna re-
digeras. 

Redigeringsbar bild PNG 
Gimp 

Bildfångst, fotografier Bilder som ska användas för ett 
protokoll, men får inte rediger-
as.630 

Läsbar bild Jpeg 
libjpeg eller libjpeg-turbo 

Minnesanteckningar Texten ska kunna kopieras och 
redigeras. Vid färdigställande ska 
dokumentet konverteras till PDF/
A-1a. 

Redigeringsbar text DocX 
MS Office 2016 

Protokoll Protokollet ska överlämnas till ar-
kivmyndighet. 

Läsbar text, och bild utan för-
lust. 

PDF/A-1a med bilder i PNG, Jpeg. 
Acrobat Reader 

Bilder med animationer Animationerna behöver kunna 
spelas upp, men det finns inget 
behov att redigera dem.631 

Uppspelningsbar rörlig bild 
utan ljud. 

Gif 
Firefox ”nsGIFDecoder2.cpp” 

Videopresentation för dis-
semination på Internet 

Video behöver i storlek vara litet 
för att underlätta nedladdning 
och uppspelningsbar för mål-
gruppen. 

Uppspelningsbar rörlig bild 
med ljud 

Mpeg-4 (H.264, AAC) 
FFmpeg, libx264 

Den ursprungliga förlagan ska 
bevaras för all framtid, och kan så 
småningom överlämnas till arkiv-
myndighet. 

Matroska (FFV1, LPCM) 
VLC 

Primärdata i databaser Uppgifter måste sammanställas 
efter särskilda databasförfrågnin-
gar.632 

Sammanställning och organi-
sering av uppgifter som ”x, y, 
z”. 

”PostgreSQL” 

Data kan överlämnas till arkiv-
myndigheten, men möjligheter att 
göra sammanställningar förloras 
(gallras).633 

Organisering av uppgifter 
som ”x, y, z”. 

CSV (Ascii 7-bit) 
Generisk textredigerare 

                                                
630  Huvudregeln är PNG, men JPG kan hålla nere kostnader för lagring. Vi kan framställa bilder i högsta kvalitet 

och vid användning och hantering så framställer vi inte nya exemplar från befintliga elektroniska handlingar 
komprimerade med JPG. Ett alternativ är att vi införskaffar mjukvara som inte tillämpar komprimering vid fram-
ställning eller användning och hantering. Det förra möjliggöra att vi kan byta filformat. Till exempel, från JFIF 

framställa till PDF/A. Det senare möjliggör att vi kan redigera och spara om bilderna utan informationsförlust. 
Till exempel, vid beskärningar. 

631  Vi bör inte använda Gif vid framställning av elektroniska handlingar, men redan framställda handlingar kan 
användas och hanteras i ursprungligt skick. 

632  När primärdata förs in i registret blir det enligt tryckfrihetsförordningen upprättade handlingar, och samtidigt 
enligt arkivförordningen även arkivhandlingar. De ska alltså användas och hanteras i ursprungligt skick. Data-
typer som text kan uppfylla tekniska krav på teckenkodning, medan till exempel ”blob” av bilder kan följa tek-
niska krav för bildkodningar. Dessa kan alltså användas och hanteras i ursprungligt skick. Huvudregeln för 
textformat är UTF-8 men det är tillåtet att använda ASCII 7-bit för tekniska texter som endast brukar de första 
127-bitarna. Visserligen går UTF-8 lika bra, men vi vill säkerställa att koden i databasen endast lagrar ASCII 

7-bit. Vi kan begränsa UTF-8 till de första 127-biterna vilket är detsamma som ASCII-7bit, men det skulle 

kräva ytterligare kod för att kontrollera. 
633  Problemet är sammanställningar, vilka kan inte användas och hanteras i ursprungligt skick. Vi har två alterna-

tiv. Det första alternativet är att vi sparar databasförfrågningar enligt tekniska krav med där angivna begränsa-
de funktionaliteter. Till exempel, SELECT, INNER JOIN, OUTER JOIN. Databasen exporteras som ”FGS-data-

bas”. Vi kan sedan importera in databasen till en annan databashanterare, och om den följer ANSI SQL bör vi 
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Den avsedda förändringen är att det kommer finnas flera typer av källor för urvalet av materiel och 
metoder för verksamheter. Den primära källan är Kunskapskälla om standarder och deras imple-
mentering (a. 2.4.3) av det övergripande tillämpningsområdet som rättsligt kommer till uttryck som 
författningsförslaget TeK. Den sekundära källan är arkivmyndigheters, eller andra med motsvarande 
ansvar, beslut, riktlinjer eller andra anvisningar. Det vill säga, författningsförslaget ArK. Det senare 
ska utgå från det förra och avgränsar tillämpningsområdet ytterligare för arkivering. Detta är varför 
en förenkling av det övergripande tillämpningsområdet endast kan ske i sammanhanget av arkiver-
ing. Med andra ord, gränsdragningen kan dras kring de elektroniska handlingar som ska bevaras för 
all framtid och, eller överlämnas till arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar. 
 
Varje verksamhet måste sedan utifrån de förra två övergripande urvalen göra ett eget urval med 
hänsyn till sina egna förutsättningar och omständigheter. Det vill säga, verksamhetens krav, ”VeK”. 
Denna tertiära källa kommer bestämma de val som individer måste göra i enskilda fall. Verksamhet-
ens krav bör vara specifika tillämpningsregler för att framställa elektroniska handlingar enligt urvalet 
av tekniska krav med verksamhetens ”IT-system”. Kedjan av urval illustreras i Figur 45. 
 

 

Figur 45 Författningsförslaget TeK avgränsar urvalet av materiel och metoder som är lämpliga för att framställa elektroni-

ska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet. En arkivmyndighet, eller annan med motsvarande ansvar, kan 
föreskriva ytterligare avgränsningar och precisera krav på användningen av materiel och metoder för dels allmänna hand-
lingar som ska eller kan komma att bevaras för all framtid, dels verksamheter som ska eller kan komma överlämna allmän-
na handlingar till dem. För Riksarkivet kommer sådana krav uttryck i författningsförslaget ArK. En verksamhet måste sedan 
koppla urvalet av materiel och metoder till sina förutsättningar och omständigheter för att kunna uppfylla sina behov och 
krav. Det är slutligen individer i verksamheten som eventuellt gör de sista valen av format och inställningar för handlingar 
i det enskilda fallet. För fall arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar inte har utfärdat några arkivrättsliga 
krav gäller urvalet i TeK. Det sistnämnda illustreras med de två prickade pilarna. 

 
  

                                                
kunna göra samma sammanställningar. Ett annat alternativ är att vi ansöker om framställan om gallring till vår 
arkivmyndighet att få gallra sammanställningsmöjligheterna vid framställning av databasen till CSV. Om arkiv-
myndigheten godkänner detta kan vi vid slutet av ärendet exportera primärdata som CSV. 

RA-FS TeK

• Urval av lämpliga 
materiel och metoder för 
elektroniska handlingars 
beständighet för olika fall

• ”Utbudet”

• ”Lämpligt för 
beständighet”

Arkivmyndigheten eller 
motsvarande ansvarig

ArK

• Urval av alla lämpliga 
materiel och metoder för 
allmänna handlingars 
arkivbeständighet

• Eventuellt, som ska 
användas.

• ”Lämpligt för 
arkivbeständighet”

Verksamhetens krav

Tillämpningsregler

VeK

• Urval av alla lämpliga 
materiel och metoder för 
verksamhetens behov och 
krav

• (funktionellt skick)

• Som ska användas.

• ”Lämpligt för 
verksamheten”

Individ

• Urval av materiel och 
metoder lämpliga i ett 
ärende

• Som används.

• ”Lämpligt för det enskilda 
fallet”
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3 STYRMEDEL 

Frågan är hur de Avsedda förändringar (a. 2.4) av Nuläget (a. 2.2) inom den Avgränsning och pre-
cisering (a. 2.3) som gjorts av Problembeskrivningen (a. 2) kan mest lämpligen genomföras. 

3.1 Ingen styrning (nollalternativet) 

Fråga om förändringar av nuläget Över tid (a. 2.4.1) om inte några åtgärder vidtas för att genomföra 
Avsedda förändringar (a. 2.4). Avsedda förändringar kan förenklat beskrivas ha två syften. Det ena 
är att få till en metod för att styra hur verksamheter resonerar kring val av materiel och metoder. Det 
andra är att styra verksamheter att använda lämpliga materiel och metoder med hänsyn till behovet 
av beständighet. Det kan antas, och förväntas, finnas Intressenter (a. 5) som är negativa till sådana 
förändringar. För många intressenter finns i nuläget en frihet att få göra som man vill. Det följer att 
frågan ytterst handlar om normering. 

3.1.1 Övergripande förändringar 

Det kan ske en standardisering utan att Riksarkivet styr fram en sådan förändring. De dominerande 
aktörerna som har en stor påverkan på tillämpningsområdet kan samarbeta med varandra och andra 
aktörer, eller utkonkurrera varandra eller andra aktörer och därigenom standardisera materiel och 
metoder. I det förra fallet kan utfallet argumenteras vara positiv. Till exempel, som har varit med 
standardiseringen av webbläsare och videkodningar. I det senare fallet finns risk för inlåsning, och 
att nätverkseffektbubblor uppstår. Till exempel, som i nuläget med att marknaden domineras av två 
leverantörer. 
 
Det finns sedan många intressegemenskaper som påverkar och kan påverka tillämpningsområdet. 
Dessa intressegemenskaper bedöms emellertid ha mindre möjligheter att normera tillämpnings-
området jämfört med de dominerande aktörerna, även om det finns vissa asymmetriska förhålland-
en.634 Det finns tvärtom anledning att anta att intressegemenskaper skulle behöva stöd från den 
offentliga sektorn. Till exempel, ett förtydligande att offentliga verksamheter kan och bör, och hur de 
kan och bör, stödja utvecklingen av öppen källkod och öppenhet. 
 
Många aktörer inom tillämpningsområdet är dessutom internationella antingen i bemärkelsen att de 
avser att agera på flera nationella marknader, eller i bemärkelsen att det inte alltid finns hinder mot 
att deras projekt, produkter och tjänster kan hämtas hem av användare i olika länder, oavsett om de 
är den avsedda målgruppen eller inte. Fråga om hur aktörerna kommer förhålla sig till nationella 
behov av och krav på materiel och metoder om det saknas styrning. 
 
Om tillämpningsområdet inte regleras innebär det att intressenter kommer att förändra läget utifrån 
antingen vinstintressen eller egna intressen, vilket inte nödvändigtvis innefattar ett samhällsintresse. 
Med ett samhällsintresse avses val som på sikt är till fördel för liv och natur i enlighet med de värde-
ringar som styr det svenska samhället. Varken de interna eller externa samhällsekonomiska kostna-
derna är tydliga i nuläget. Fråga om vad riskerna är och konsekvenserna blir om tillämpningsområdet 
normaliseras efter privata intressen. 
 
I andra sammanhang har det offentliga ingripit för att skydda det allmänna intresset. Till exempel, 
för att förhindra brott, upprätthålla fri konkurrens, skydda personlig integritet. Till skillnad från upp-
räknade exempel verkar det finnas en annan syn på materiel och metoder, särskilt det teknikspecifi-

                                                
634  Se vidare Särskilt om småföretagen och konkurrensförhållanden (a. 5.2.4.2). 
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ka. Frågan om val av materiel och metoder har förenklats till specifika produkter och tjänster, vanligt-
vis från specifika leverantörer. Å ena sidan har ”digitalisering” blivit om saker som inte har med digi-
talteknik, informations- och datateknik att göra. Å andra sidan är den ”innovation” och förändring 
som eftersträvas beroende av att förstå digitalteknik, informations- och datateknik. Det kan inte uti-
från vad som framkommer av denna konsekvensutredning dras slutsatsen att läget kommer att för-
ändras på annat sätt än som det redan har varit åtminstone de senaste 20 åren. Tvärtom, Riksrevi-
sionen har nyligen lyft fram ytterligare ett ”nytt” problem med Föråldrade IT-system (a. 2.2.1.1). Med 
hänsyn till nuläget för Kunskap och kompetens (a. 2.3.6) och indikationerna på hur det kommer 
kvarstå för en tid framöver är frågan hur samhällsintressen ens kan tas tillvara. 

3.1.2 RA-FS 2009:2 

Riksarkivet har genom nu gällande RA-FS 2009:2 styrt tillämpningsområdet för statliga verksamhe-
ter de senaste 10 åren. Som framgått av denna konsekvensutredning finns det brister med reglerin-
gen, men utan någon reglering kommer Riksarkivet ha få möjligheter att påverka vilka elektroniska 
handlingar som framställs och tas emot vid överlämnande. Riksarkivet behöver styra valen till en 
större utsträckning eftersom de kostnadsmässiga konsekvenserna är något som Riksarkivet ytterst 
kommer att få bära. Detta gäller alla arkivmyndigheter, men är en fråga som måste besvaras av var 
och en av dem. 
 
Även om Riksarkivet inte skulle styra tillämpningsområdet gäller fortfarande 5 § 2 arkivlagen. Det 
kan konstateras att många verksamheter har svårt att förhålla sig till den bestämmelsen. Riksarkivets 
detaljregleringar har varit, och är, något att förhålla sig till för många verksamheter inom offentlig 
såväl som privat sektor. Det finns en efterfrågan på stöd för att tolka och tillämpa RA-FS 2009:2 i 
praktiken. En sådan tolkning aktualiserar vad som har berörts i denna konsekvensutredning. Till 
exempel, standarder och deras implementering. Utan någon reglering finns endast en samling anek-
doter om vad som fungerar och vad som inte fungerar i olika verksamheter. Dessa skulle kunna 
samlas och struktureras i ett dokument, men utan någon normerande referenspunkt att förhålla sig 
till finns risk att förändringen inte blir konsekvent. Till exempel, ogenomtänkt, motsägelsefull, oförut-
sägbar. Jämför utfallet för Nationella arkiv: USA (a. 2.2.7.2.4). 
 
En viktig aspekt med reglering är inte endast extern styrning av utomstående aktörer, men även en 
intern styrning av den eller de som normerar. En verksamhet är inte en levande entitet, och utgörs 
av människor med olika roller och funktioner. Det tillfaller dessa personer att konsekvent tolka och 
strukturera det underlag som tas fram. Syftet med en reglering är att systematisera och ge en insikt 
i de förutsättningar som krävs för att fatta ändamålsenliga beslut. Till exempel, avvägningar mellan 
att minska kostnader och förhindra framtida informationsförluster. Med andra, ord utan någon styr-
ning finns risk för att nuläget kommer att bli ännu mer fragmenterad och sakna en övergripande 
struktur. 

3.2 Styrning utan föreskrifter 

Fråga om vilka alternativa styrmedel till föreskrifter som kan, och till vilken utsträckning de kan, gen-
omföra Avsedda förändringar (a. 2.4). 

3.2.1 Förvaltning och utveckling av program 

En väsentlig förutsättning för att förändra nuläget är att verksamheter behöver tillgång till program 
för att 

– dels framställa, använda och hantera elektroniska handlingar i överensstämmelse med standar-
der, 
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– dels utföra tekniska kontroller, 

– dels göra felsökningar och åtgärda eventuella fel. 

Utbudet av program för avsedda syften varierar i kvantitet, kvalitet, och pris. Problemet berörs indi-
rekt i Problembeskrivningen (a. 2). Ett alternativ till reglering är att istället påverka förändringar av 
nuläget genom att vidareutveckla befintliga program, eller ta fram nya program, som verksamheter 
kan använda. 
 
Sverige saknar en ”allmän utvecklingsverksamhet”. Den utveckling som sker inom offentlig verk-
samhet sker vanligtvis inom och för den egna verksamheten. Detta gäller även Riksarkivet som har 
tagit fram program främst för användning inom det egna verksamhetsområdet. Till exempel, program 
för överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet,635 och för teknisk kontroll i projektet Preforma. 
Skillnaden är att Riksarkivets verksamhetsområde är unikt i förhållande till andra myndigheter genom 
att det omfattar arkivering, och de program som tas fram kan ha eller få betydelse för andra verk-
samheter.636 
 
Medan Riksarkivet har förutsättningarna för att genomdriva en sådan förändring har inte alternativet 
föreslagits bland Avsedda förändringar (a. 2.4) eftersom omständigheterna i nuläget för Riksarkivet 
inte bedömts tillåta sådana insatser. Till exempel, det saknas resurser, och andra satsningar har 
prioritet. De utvecklare som idag arbetar på Riksarkivet är avsedda för ”kulturarvsuppdraget”. Fråga 
om att fördela resurser till det förvaltningsorienterade uppdraget är en politisk fråga för Riksarkivets 
ledning, varför denna faller utanför denna konsekvensutredning. Utifrån Kunskapskälla om standar-
der och deras implementering (a. 2.4.3) fastställs emellertid det underlag som är nödvändigt för 
senare kunna bedriva ett mer aktivt utvecklingsarbete. Med andra ord, utvecklingsarbetet behöver 
tolka och implementera standarder, vilket kräver normerande underlag, annars uppstår samma prob-
lem som råder i nuläget; ytterligare en aktör som gör som den vill. 

3.2.2 Samarbete med anordnare av utbildningar 

Ett alternativ till reglering är att samarbeta med anordnare av utbildningar för att etablera Begrepps-
apparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet (a. 2.4.2) och därigenom påverka 
förändringar av nuläget.637 Ett antal högskolor och universitet har bjudits in att delta i referensgrupp-
en, och det finns planer på att kontakta flera högskolor och universitet. Det finns även myndigheter 
som anordnar utbildningar som kan kontaktas.638 Resultatet från FormatE är tänkt att ligga till grund 
för att konkret diskutera eventuella samarbeten och hur de kan ta form. Riksarkivet är emellertid inte 
ett lärosäte, och ett samarbete måste grunda sig i något. Till exempel, de rättsregler som Riksarkivet 
ger ut inom sitt verksamhetsområde. 

                                                
635  Tekniska hjälpmedel för leveranskontroll och arkivuttag vid leveranser av databaser. 
 https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser (20200824) 
636  Jämför 5 § 2 förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. ”Riksarkivet ska särskilt … verka för ut-

veckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i förvalt-
ningsutvecklingen, … ”. 

637  Jämför 5 § 5 förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. ”Riksarkivet ska särskilt … verka för ökad 
kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla 
kunskap inom sitt verksamhetsområde.”. 

638  Till exempel, Swedac (inget datum för publicering) Bedömarutbildning. 
 https://www.swedac.se/tjanster/ackreditering/bedomarutbildning/ (20200831) 

https://riksarkivet.se/hjalpmedel-for-leveranser
https://www.swedac.se/tjanster/ackreditering/bedomarutbildning/
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3.2.3 Vägledning 

Ett alternativ till reglering är att ta fram vägledningar. Fråga om vägledningar är tillräckliga för att 
förändra nuläget till Avsedda förändringar (a. 2.4). Vägledningar tolkas kunna vara orienterade mot 
lärande genom att ge en översiktlig förståelse (introducerande), orienterade mot resultat genom att 
stegvist hantera ett konkret problem (handledande), orienterade mot förklaringar genom att gå in på 
bakgrund och sammanhang (fördjupande), orienterade mot organisering genom att sammanställa 
fakta (refererande). En sådan tolkning medför att vägledningar måste förhålla sig till något. Till exem-
pel, tydliga krav eller mål. En vägledning avser dessutom att låta beslut kring vissa specifika frågor 
fattas av läsaren. Detta förutsätter att läsaren har tillräcklig med kunskap och kompetens för att 
kunna fatta informerade beslut. 
 
De förändringar som föreslås i denna konsekvensutredning avser att påverka ett nuläge som är 
minst sagt komplicerat. Det framgår av nuläget att i de fall där det finns befintliga regler kan svårig-
heter uppstå med att tolka dem och förstå hur tekniken förhåller sig till regelverk. Som redan framförts 
i denna konsekvensutredning handlar problemen inom området till stor utsträckning om normering. 
Vägledningar är ett sätt att leda till eller orientera i en förändring, men kan inte i sig vara målen för 
förändring. 

3.3 Styrning med föreskrifter 

Föreskrifter bör endast utfärdas om inte alternativa styrmedel är tillräckliga för att genomföra Avsed-
da förändringar (a. 2.4).639 Fråga om föreskrifter kan, och till vilken utsträckning de kan, förändra 
nuläget. 
 
Inledningsvis kan konstateras att problemet med nuläget är ytterst en fråga om normering. Det vill 
säga, det finns ett stort utbud av materiel och metoder, vilka i jämförelse med varandra inte nödvän-
digtvis har någon logisk eller naturlig hierarki, varför det krävs en yttre legitimitet för att jämföra och 
organisera dem. Detta görs på en övergripande nivå utifrån olika fall, och för fall där allmänna hand-
lingar ska överlämnas till arkivmyndighet, utifrån arkivmyndighetens behov och krav. I det senare 
fallet kan endast en arkivmyndighet göra bedömningen om vad som är lämpligt eller inte, vilket viss-
erligen inte kanske behöver komma till uttryck i föreskrifter men behöver regleras i något avseende. 
Till exempel, i avtal eller överenskommelser, eller policy. Det följer att föreskrifter kan förändra nuläg-
et på ett sådant sätt som inte är möjligt med andra styrmedel. I det här sammanhanget avgränsar 
och strukturerar regler alltså tillämpningsområdet och ger förutsägbarhet för de som ska framställa 
elektroniska handlingar för olika fall i allmänhet, och i synnerhet när de ska överlämna handlingarna 
till en arkivmyndighet. I båda fallen är det fråga om något som inte kan mer lämpligen regleras på 
en lägre nivå i normhierarkin.640 
 
Föreskrifter kan sedan förenkla samtidigt som de kan nyansera tillämpningsområdet. Föreskrifter 
kan normalisera variationer och varianser av materiel och metoder dels genom att avgränsa urvalet, 

                                                
639  Ds 1998:43 (a. 3.2.2) Vilka alternativ till föreskrifter finns det? (s. 32) ”Utgångspunkten i författningsarbetet bör 

vara att bindande regler, föreskrifter, skall beslutas endast om det inte finns något bättre alternativ.”.  
 Rapport (2011:17) (s. 10, 70) ”Utgångspunkten i allt författningsarbete bör vara att bindande regler, till exempel 

lagstiftning, ska beslutas endast om det inte finns något bättre alternativ.”. 
640  Jämför subsidiaritetsprincipen i unionsrätten, även kallad närhetsprincipen. Jämför Rapport (2011:17) (s. 16-

17) Begreppet effektivitetsvärde förs fram som ett motiv till det kommunala självstyret, vilket kan sammanfattas 
som att de förutsättningar som den offentliga sektorn har och de åtgärder som krävs av den offentliga sektorn 
för att bemöta lokala och regionala behov, och genomföra avsedda förändringar, bäst kan bedömas på den 
nivån. 
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dels över hela offentlig sektor. Med andra ord, det kan ske en förenkling inte bara i ett tekniskt hän-
seende, men även rättsligt. Att normalisera krav på materiel och metoder över hela offentlig sektor 
minskar risken med fragmenterad styrning och reglering, och ökar sannolikheten för användningen 
av liknande, om inte gemensamma, standarder och implementeringar. Detta lägger förutsättningar 
för koordinerade ansträngningar och ”kunskaps-interoperabilitet”. En reglering tolkas vara nödvändig 
för att komma tillrätta med uppfattningen om bristande styrning som ett hinder mot digital utveckling. 
Kritiken har främst riktats mot regeringen, men myndigheter under regeringen har ett ansvar att för-
verkliga regeringens politik med de bemyndigande som de har delegerats. Till exempel, att utfärda 
föreskrifter om krav på materiel och metoder. 
 
Föreskrifter kan, och avser vanligtvis att, detaljreglera ett tillämpningsområde. Med andra ord, det 
kan ske en nyansering av tekniska och rättsliga begrepp och termer, och därmed bland annat vilka 
krav som dels ställs på offentliga verksamheter, dels kan ställas av intressenter inom tillämpnings-
området. Till exempel, verksamhetens ledning kan få en konkret uppfattning om vad som krävs för 
att elektroniska handlingar ska uppfylla kraven i arkivlagen och tryckfrihetsförordningen, medan leve-
rantörer kan förhålla sig till kraven, och konkurrera på lika villkor. En detaljreglering tolkas därför vara 
nödvändig för att styra verksamheter rätt redan början med hänsyn till behovet av beständighet i 
allmänhet, och arkivbeständighet i synnerhet. Det är när Riksarkivet börjar föreskriva om tekniska 
krav som verksamheter har något att förhålla sig till. Med andra ord, den rättsliga grunden blir tydlig-
are för både interna intressenter i Riksarkivet och externa intressenter. Föreskrifter ger en referens-
punkt som intressenter måste förhålla sig till, och därmed ger insikt i vad alla andra verksamheter 
måste förhålla sig till.641 
 
En utmärkande förändring som styrning med föreskrifter medför är överföringen av kostnader från 
offentliga verksamheter till Riksarkivet. Detta måste förstås mot bakgrund av Bemyndigandet (a. 4) 
i 2 § arkivförordningen som berörts på flera platser i denna konsekvensutredning. Till exempel, se 
Urvalet av materiel och metoder (a. 2.4.7) och Begreppsapparaten och det konceptuella ramverket 
för tillämpningsområdet (a. 2.4.2). När Riksarkivet utfärdar föreskrifter med stöd av 2 § arkivförord-
ningen åtar sig Riksarkivet i sin roll som expertmyndighet kostnaderna för att utreda och föreskriva 
vilka materiel och metoder som är lämpliga. I jämförelse bör en styrning med bemyndigandet i 11 § 
arkivförordningen säkerställa att kostnader inte överförs från statliga myndigheter till Riksarkivet, och 
på liknande sätt från andra verksamheter till de arkivmyndigheter som de lyder under. 
 
Arkivmyndigheter, innefattat Riksarkivet, kan emellertid avvika från lämpliga krav på materiel och 
metoder för beständighet i allmänhet med stöd av bemyndiganden att föreskriva att andra materiel 
och metoder ska användas för att framställa elektroniska handlingar som ska överlämnas till arkiv-
myndigheten.642 Detta kan uppstå vid vad som i författningskommenterarena beskrivs som svåra 

                                                
641  Jämför Skatteverkets svar till e-post (20191217) gällande Fråga om vilka åtgärder Skatteverket vidtagit eller 

planerar att vidta till följd av Kammarrättens (Stockholm) dom (20190725) i mål nr 2332-19, samt vad kostna-
derna blir av åtgärderna. Rättsfallet redogörs i författningskommentarerna till 1 kapitlet 6 §. Skatteverket svara-
de bland annat att ”Behov av annan teckenstandard finns med i utvecklingsagendan men ställer krav på att 
alla myndigheter och företag i Sverige också anpassar sig till denna standard så att de kan ta emot filer anting-
en från folkbokföringens aviseringssystem eller SPAR. Säkerställer vi inte det finns risk att hela aviseringen 
går överstyr när den ska läsas in i mottagande system”. Med andra ord, det är inte ett problem för Skatteverket 
att ändra teckenstandard när det väl är bestämt, men att  ”… Svårigheten är att säkerställa att mottagarna av 
uppgifter från folkbokföringen kan läsa in alla tänkbara tecken och att de inte har verksamhetsregler som säger 
att vissa tecken är otillåtna.”. 

642  Se vidare Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 266 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

fall, men är ytterst en bedömningsfråga och kan göras helt godtyckligt. När en arkivmyndighet kräver 
att materiel och metoder ska användas för att framställa elektroniska handlingar bör syftet vara att 
de elektroniska handlingarna inte kommer belasta arkivmyndigheten vid överlämnandet och tiden 
därefter. Till exempel, kostnader för konvertering eller program för att kunna fortsätta använda och 
hantera de elektroniska handlingarna. Om arkivmyndigheten avviker från vad som är i allmänhet 
lämpligt står de risken för eventuella framtida kostnader som kan uppstå. Det följer, omvänt, att 
Riksarkivets regleringar ska minska de kostnadsmässiga riskerna av val av materiel och metoder 
med hänsyn till behovet av beständighet. Detta är endast möjligt för Riksarkivet att förverkliga, och 
endast genom föreskrifter, eftersom regleringen normaliserar urvalet av materiel och metoder över 
hela offentlig sektor, vilket möjliggör att kostnader och resurser kan koordineras och koncentreras 
förutsägbart. En reglering av tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning ställer därför ex-
ceptionellt höga krav på att Riksarkivet har en genomtänkt och långsiktig lösning för tillämpnings-
området, vilket ska framgå bland annat av just denna konsekvensutredning. 
 
Konstruktionen kan beskrivas som att elektroniska handlingar som framställs med lämpliga materiel 
och metoder med hänsyn till behovet av beständighet i allmänhet kan presumeras kunna uppfylla 
arkivbeständighet, medan en omvänd presumtion råder för handlingar som framställs med andra 
materiel och metoder; dessa måsta visas kunna uppfylla kraven på arkivbeständighet. Det följer att 
utan en reglering kan inte en presumtion råda om beständighet i allmänhet. 
 
Mot bakgrund av vad som sagts medför föreskrifter med tillämpliga Bemyndiganden (a. 4) en balan-
serad förändring. Riksarkivet måste motivera fördelarna och nackdelarna med tekniska krav för olika 
fall, vilket ger ett inneboende värde för intressenterna att välja sina materiel och metoder från det 
reglerade urvalet. Privata intressenter är annars inte tvingade att följa föreskrifterna, medan arkiv-
myndigheter, innefattat Riksarkivet, har möjligheten att avvika från eventuella föreskrifter med stöd 
av sina respektive bemyndiganden. Däremot, förekomsten av en formell reglering tvingar, eller kan 
tvinga, alla intressenter att börja motivera sina avvikelser, och ta hänsyn till de kostnadsmässiga 
riskerna. Riksarkivet, som expertmyndighet, måste dokumentera avvikelser, överväga behovet att 
se över föreskrifterna, eller komplettera tidigare motiveringar. Denna växelverkan kan finkalibrera de 
kommande förändringarna av materiel och metoder för att förhindra dels alltför långtgående krav, 
dels val som inte kan motiveras av verksamheter. 
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4 BEMYNDIGANDE 

Riksarkivet har genom bemyndiganden tillförordnats Styrmedel (a. 3) som kan understödja de An-
svar och uppgifter (a. 4.2) verksamheten har som arkivmyndighet. Frågan om dels omfattningen och 
innebörden av bemyndiganden, dels om Riksarkivet kan, bör eller är skyldig att använda sitt bemyn-
digande för att genomföra Avsedda förändringar (a. 2.4). 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Gällande rätt 

Den yttersta grunden för Riksarkivets föreskrifter är Sveriges grundlagar. Av översiktlig betydelse 
här är legalitetsprincipen i 1 kapitlet 1 § tredje stycket och rätten att utöva normgivningsmakten i 8 
kapitlet  regeringsformen. Riksarkivets bemyndigande att utge föreskrifter grundar sig i arkivförord-
ningen. Arkivförordningen har utfärdats av regeringen med stöd av arkivlagen som i sin tur grundar 
sig i tryckfrihetsförordningen. 

4.1.2 Arkivutredningen 

Den 26 oktober 2017 utfärdade regeringen Kommittédirektiv (2017:106) som gav en särskild utre-
dare uppdrag att se över arkivområdet. Utredningen antog namnet Arkivutredningen (Ku2017:02).643 
Under utredningen inkom det flertal inspel från både Riksarkivet,644 och andra intressenter.645 Den 
16 december 2019 överlämnade Arkivutredningen betänkandet SOU 2019:58, vilket skickades ut på 
remiss den 10 februari 2020 med sista svarstid 1 juni 2020.646 
 
Det är i skrivande stund (2020-08-31) inte klart om betänkandet kommer att ligga till grund för en 
proposition. Fråga om en eventuell proposition kan förändra förutsättningarna Riksarkivets Ansvar 
och uppgifter (a. 4.2), 5 § Arkivlagen och 2 § och 11 § Arkivförordningen (a. 4.4), och Andra myn-
digheters närliggande ansvar, uppgifter, och bemyndiganden (a. 4.5). Antagandet är att om betän-
kandet blir en proposition kommer regeringen utgå från förslagen i betänkandet och de inlägg som 
förts fram under remissperioden. 
 
Av betänkandet framgår att de delar som denna konsekvensutredning utgår från inte är avsedda att 
förändras materiellt av Arkivutredningens förslag till Instruktion för Riksarkivet (a. 4.1.2.1), 5 § arkiv-
lagen (a. 4.1.2.2), och 2 § och 11 § arkivförordning (a. 4.1.2.3), Andra myndigheters närliggande 
ansvar, uppgifter, och bemyndiganden (a. 4.1.2.4). I dessa delar har en genomgång av de inkomna 
119 remissvaren till betänkandet främst berört frågan om Riksarkivets roll, och i vissa fall närliggande 

                                                
643  http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/ (20200831) 
644  Riksarkivet har sammanställt sina inspel på sin externa webbplats, och på sin interna webbplats tillsammans 

med andra aktiviteter i anslutning till utredningen. 
 https://riksarkivet.se/arkivutredningen 
 https://insidan.ra.se/default.aspx?id=48297 (20200831) 
645  Arkivutredningen (inget datum för publicering) Inspel. 
 http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/inspel/ (20200831) 
646  Antal inkomna svar var 119. Regeringskansliet (publicerad 10 februari 2020, uppdaterad 28 augusti 2020) 

Remiss från Kulturdepartementet, Remiss SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för 
förvaltning och kulturarv. 

 https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201958-harifran-till-evigheten--en-langsiktig-arkivpolitik-for-forvaltning-och-kultu
rarv/ (20200831) 

http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/
https://riksarkivet.se/arkivutredningen
https://insidan.ra.se/default.aspx?id=48297
http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/inspel/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201958-harifran-till-evigheten--en-langsiktig-arkivpolitik-for-forvaltning-och-kulturarv/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201958-harifran-till-evigheten--en-langsiktig-arkivpolitik-for-forvaltning-och-kulturarv/
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frågor som tas upp i denna konsekvensutredning.647 Remissvaren har diskuterat, avstyrkt, och till-
styrkt ansvarsfördelningen mellan andra myndigheter och Riksarkivets bemyndiganden, men inga 
svar har tolkats avse att införa inskränkningar av befintliga uppgifter eller bemyndiganden. I de få 
fall som remissvaren berört beständighet, arkivbeständighet, materiel och metoder har det främst 
varit redogörande eller avsett inlägg om lämpligheten av den språkliga utformningen. Det bedöms 
därför finnas låg sannolikhet att en proposition kommer väsentligt skilja sig från betänkandet i de 
delar som berör denna konsekvensutredning. 

4.1.2.1 Instruktion för Riksarkivet 

I förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet648 kan 
inte utläsas borttagande av Ansvar och uppgifter (a. 4.2), men ett förtydligande (3 §) och justering 
av dem (11 §, 19 § och 32 a §). Det förra, att omvärldsbevakning innefattar omvärldsanalys, medan 
de senare, dels att rådgivning ska ges med särskild hänsyn till vissa ”nationella minoriteter”, dels att 
verksamhet ska bedrivas på orter som motiveras av Riksarkivets uppgifter, dels att avgifter ska tas 
ut motsvarande full kostnadstäckning för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlin-
gar som överlämnas till Riksarkivet. 
 
Förslaget inför i 5 § 6-8 tre nya uppgifter: 
 

Riksarkivet ska särskilt … 

6. tillhandahålla och förvalta förvaltningsgemensamma specifikationer inom 

informationsområden som är gemensamma för den offentliga förvaltningen samt samordna 

framtagning av förvaltningsgemensamma specifikationer på andra informationsområden i 

den offentliga förvaltningen, 

7. tillhandahålla och förvalta ett nationellt arkivinformationssystem samt verka för en så bred 

anslutning som möjligt till systemet, och 

                                                
647 Till exempel, remissyttrande från Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks om ”digitalt fött” (s. 1, 2), Arbetsförmed-

lingen om arkivbeständighet (s. 2), Bolagsverket om arkivförvaltning (s. 3-4), Borås Stadsarkiv om arkivförvalt-
ning (s. 3) och FGS (s. 6), Digg om ansvarsfördelningen (s. 1-3), FAI om beräkning av kostnader utifrån RA-
FS 2009:1-2 (s. 8), Försvarsmakten om FGS, standarder och informationsutbyte (s. 5-6), Göteborgs universitet 
om forskningsdata (s. 8-9), FGS (s. 12), Sydarkivera om FGS (s. 5-6, 11-12), Kungliga biblioteket om forsk-
ningsdata (s. 6), KTH om OAIS Representation Network, och signifikanta egenskaper (s. 2), Kungliga Vitter-
hetsakademien om Riksarkivets roll (s. 3-4), Länsstyrelsen Blekinge, Västernorrland och Västra Götaland om 
efterlevnad av RA-FS 2009:2 (s. 1, s. 2, respektive s. 2) och Västra Götaland om Riksarkivets roll (s. 4), LTU 
om Riksarkivets roll (s. 3), om bevarande (s. 6-7), Mittuniversitetet om FGS och öppen data (s. 2), MSB om 
Riksarkivets roll och ansvarsfördelningen (s. 5), Näringslivets arkivråd om Riksarkivets roll, Archiving by design 
(s. 8), och historiken bakom bland annat arkiv (bilaga), Pensionsmyndigheten om ansvarsfördelning (s. 7), 
Polismyndigheten om förslag till 32 a § i instruktion för Riksarkivet (s. 3), normering, tillsyn och rådgivning (s. 
9-10), Skatteverket om Riksarkivets roll och FGS (s. 1, 3), SKR om normering, tillsyn och rådgivning (s. 5-6), 
Socialstyrelsen om ansvarsfördelningen (s. 3), Skolverket om ansvarsfördelningen (s. 7-8), SSC om vägled-
ning och rådgivning (s. 3), Statskontoret om vägledning och rådgivning (s. 3), Stockholms kommun om Riks-
arkivets befogenheter (s. 4-5), Normering tillsyn och rådgivning (s. 8), e-arkiv (s. 10-11), Uppsala universitet 
om begreppen arkivvård och arkivbeständighet (s. 4), Västerås Stadsarkiv om Riksarkivets bemyndigande (s. 
3-4). 

648  SOU 2019:58 (a. 1.5). 
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8. bistå regeringen med underlag för de ekonomiska konsekvenserna för den statliga 

arkivförvaltningens övergång till digitala processer. 

 
I sitt remissvar tillstryker Riksarkivet i princip förändringarna. Flertal remissinstanser berör förslaget, 
särskilt i förhållande till Digg och ansvaret för FGS. Av redogjorda förslag och av lästa remissvar kan 
emellertid inte tolkas att Riksarkivets befintliga ansvar och uppgifter kommer att förändras i väsentlig 
utsträckning för denna konsekvensutredning. Eventuella ändringar i en proposition antas främst 
komma att avse förslagen i betänkandet, vilka med hänsyn till remissvaren kan tas med, justeras 
eller lämnas utan avseende. 

4.1.2.2 5 § arkivlagen 

I 10 § förslag till arkivlag649 under rubriken Myndigheternas skyldigheter återfinns motsvarigheten till 
gällande 5 § arkivlag. Lagförslaget omfattar i 4-6 §§ samma verksamheter som nu gällande 1, 2 och 
2 a §§ arkivlagen.650 
 

10 § Varje myndighet ska svara för förvaltningen av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet med 

stöd av 23 eller 24 § har övertagit detta ansvar. 

Myndigheten ska skapa förutsättningar för en god arkivförvaltning genom att vid 

1. framställningen av handlingar använda medel och metoder som är lämpliga med hänsyn till 

behovet av att handlingar ska kunna läsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt under den 

tid de bevaras, och 

2. registreringen av allmänna handlingar ta hänsyn till handlingarnas betydelse för en 

ändamålsenlig arkivförvaltning. 

Det som sägs i andra stycket 2 gäller även om en allmän handling i stället hålls ordnad i enlighet 

med 5 kap. 1 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
Första och andra styckena är endast avsedda redaktionella ändringar och ska inte innebära ändring 
i sak.651 Däremot har punkterna i andra stycken bytt ordning, vilket ska signalera betydelsen av att 
”… Planeringen av framställningen av handlingar sker innan handlingarna registreras. …” (s. 238). 
 
Termen arkivbeständighet har ersatts med en beskrivning som mer liknar vad som sagts i denna 
konsekvensutredning om att handlingar ska kunna användas och hanteras över tid. Detta kan jäm-
föras med förslagen till arkivförordningen, där termen beständighet kvarstår. Termen ”medel och 
metoder” är avsedd att ersätta materiel och metoder, men båda termerna förekommer fortfarande i 
förslag till arkivförordning.652 

                                                
649  SOU 2019:58 (a. 1.1). 
650  SOU 2019:58 (a. 17.1) Förslaget till arkivlag. Författningskommentar (s. 584-585). 
651  SOU 2019:58 (a. 17.1) Förslaget till arkivlag. Författningskommentarerna (s. 587-588). 
652  SOU 2019:58 (s. 238) ”I gällande bestämmelse talas det bl.a. om materiel och metoder och om arkivbeständig-

het. Den terminologin är inte aktuell i dag. Materiel förknippas med fysiska handlingar och föreslås ersättas 
med medel. Det är inte längre ändamålsenligt att tala om arkivbeständighet eftersom elektroniska handlingar 
är föränderliga och behöver kontinuerlig förvaltning. Det ska i stället framgå av bestämmelsen att handlingar 
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I Riksarkivets remissvar berörs endast punkt 2, andra och tredje stycket. Det finns ett antal remissvar 
som berör bestämmelsen och frågan om lämpligheten att ta bort termen arkivbeständighet. Eventu-
ella förändringar i enlighet med redogjorda förslag kommer att kräva vissa justeringar av texter, och 
en förklaring av en inkonsekvent användning av termer i arkivutredningens förslag, men kan inte 
tolkas medföra några väsentliga materiella förändringar för denna konsekvensutredning. 

4.1.2.3 2 § och 11 § arkivförordning 

Den 2 § och 11 § i nu gällande Arkivförordningen (a. 4.4) motsvarar 20 § och 22 § i förslag till 
arkivförordning,653 samlade under rubriken Bemyndiganden. Förordningsförslaget i 3 § begränsar 
respektive bemyndigande till samma verksamheter som nu gällande  2 och 11 §§ arkivförordningen. 
 

20 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om 

1. godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel, och 

2. vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av 

beständighet. 

… 

22 § Riksarkivet får meddela föreskrifter för statliga myndigheters arkiv om 

1. användande av skrivmateriel och förvaringsmedel, 

2. lämpliga medel och metoder för att handlingar ska kunna läsas, avlyssnas eller uppfattas på 

annat sätt under den tid de bevaras, 

3. arkivförvaltning, 

4. överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan myndighet eller till en 

arkivmyndighet, 

5. återlämnande av handlingar, 

6. gallring, 

7. utlåning av arkivhandlingar i andra fall än som avses i 9 §, och 

8. det nationella arkivinformationssystemet som avses i 14 § arkivlagen. 

 
Den 20 § i förslaget är nästan likalydig den nu gällande 2 § arkivförordningen med skillnaden att 
satsen ”om regeringen inte föreskriver annat” har tagits bort. Det betyder att Riksarkivet kan utfärda 
föreskrifter även i fall där regeringen ”föreskrivit annat”. Detta tolkas inte avse att Riksarkivet skulle 
föreskriva i strid med vad regeringen föreskriver, eftersom regeringens föreskrifter har företräde i 
normhierarkin. Däremot skulle Riksarkivet kunna specificera vissa krav i förhållande till regeringens 

                                                
ska kunna läsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt under den tid de bevaras, dvs. det ska vara möjligt 
att ta del av handlingarnas innehåll och utformning.”. 

653  SOU 2019:58 (a. 17.1) Förslaget till arkivlag. Författningskommentar (s. 587-588). 
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föreskrifter. Riksarkivet hade ”ingenting att erinra” om bestämmelsen. Västerås stadsarkiv ställde 
frågan om lämpligheten att inordna punkterna 1 och 2 tillsammans. 
 
Den 22 § i förordningsförslaget har genomgått fler förändringar. Förutom borttagandet av samma 
sats som nämnt i föregående stycke har nya punkter tillkommit och vissa detaljer tagits bort. Att 
punkt 3 saknar strecksatserna som förekommer i nu gällande 11 § 2 öppnar upp för fråga om omfatt-
ningen av innebörden av arkivförvaltning.654 För denna konsekvensutredning är främst punkterna 1 
och 2 av betydelse. Varken Riksarkivet eller något annat remissvar har berört dessa punkter. Riks-
arkivet har i sitt remissyttrande lyft fram dels fråga om skrivningen av punkt 4, dels bemyndigande 
att föreskriva avseende punkt 8 även för kommuner, regioner och de enskilda arkivinstitutioner som 
enligt förslag till arkivlag ska rapportera till den det nationella arkivinformationssystemet. Om det 
sistnämnda har SKR, och vissa kommuner, i överlag varit kritiska till att utöka omfattningen av Riks-
arkivets bemyndigande. 
 
Det kan inte tolkas att eventuella förändringar i enlighet med redogjorda förslag kommer att medföra 
några väsentliga materiella förändringar för denna konsekvensutredning, men punkt 2 kommer att 
behöva närmare förklaras; den andra punkten sammanfaller med 10 § 1 i förslag till arkivlag, men 
tillför tillsynes inget som inte redan följer av 20 § i förslaget till arkivförordning. 

4.1.2.4 Andra myndigheters närliggande ansvar, uppgifter, och bemyndiganden 

I 4 § 2 förslag till förordning om ändring av förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten 
för digital förvaltning655 förtydligas gränsdragningen till Andra myndigheters närliggande ansvar, upp-
gifter, och bemyndiganden (a. 4.5). 
 

Myndigheten [för digital förvaltning] ska vidare … 2. samordna frågor om gemensamma 

standarder, format, specifikationer och liknande krav för den offentliga förvaltningens 

elektroniska informationsutbyte i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller en annan 

myndighet, … 

 
Riksarkivet har tillstyrkt förslaget, medan Digg har avstyrkt förslaget. Förslaget verkar grunda sig i 
Arkivutredningens bedömning (s. 479) av avsnittet (13.3.4) Överlappningar i de övergripande upp-
dragen, att Riksarkivets instruktion (a. 4.2.1) i 5 § 2 är liknande 4 § 2 i Förordning (2018:1486) med 
instruktion för Myndigheten för digital förvaltning (a. 4.5.2.2). Detta föranledde slutsatsen att det finns 
ett behov att införa En tydligare ansvarsfördelning (a. 13.5.2). Arkivutredningen bedömning (s. 479-
480) var att ”… Riksarkivets rätt att meddela föreskrifter om statliga myndigheters arkiv komma i 

                                                
654  Se vidare SOU 2019:58 (a. 6.4.2) Myndigheternas arkivförvaltning (s. 236) ”Förslag: Ordet arkivförvaltning 

ersätter ordet arkivvård i arkivlagen. De åtgärder som enligt gällande arkivlag ingår i arkivvården ska ingå i 
arkivförvaltningen men i vissa delar ändras. Av bestämmelserna om arkivförvaltning ska det framgå att myndig-
heterna ska skapa förutsättningar för en god arkivförvaltning genom att beakta bevarandeaspekter i ett tidigt 
skede.”. Betänkandet diskuterar emellertid inte vilka ”delar ändras” i förhållande till den befintliga bestämmel-
sen. 

655  SOU 2019:58 (a. 1.7). 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 272 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

konflikt med uppgiften för DIGG att samordna gemensamma standarder och format. …”. Det är an-
märkningsvärt att ett bemyndigande att utfärda föreskrifter likställs med en övergripande instruktion 
om att ”samordna frågor”.656 
 
Det är tillräckligt i sammanhanget att uppmärksamma att Riksarkivet i dagsläget inte har till uppgift 
att ”samordna frågor”, och Arkivutredningens förslag till att utöka Riksarkivets instruktion om FGS 
avser att ”tillhandahålla och förvalta” och ”samordna framtagning”. Förslaget till en ny 4 § 2 kan 
därför inte tolkas kunna förändra nuläget, i vart fall inte för Riksarkivet. 

4.1.3 Öppna data-utredningen 

Den 15 september 2020 publicerade Öppna data-utredningen657 ett delbetänkande om hur det omar-
betade direktivet om öppna data som EU antagit658 ska genomföras i svensk rätt och hur myndighe-
ters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd. I skrivande stund (2020-09-15) är det inte 
klart om betänkandet kommer att ligga till grund för en proposition. Fråga om en eventuell proposition 
kan förändra förutsättningarna Riksarkivets Ansvar och uppgifter (a. 4.2), 5 § Arkivlagen och 2 § och 
11 § Arkivförordningen (a. 4.4), och Andra myndigheters närliggande ansvar, uppgifter, och bemyn-
diganden (a. 4.5). 
 
Delbetänkandet tolkas ha ett annat tillämpningsområde som inte kan påverka denna konsekvensut-
redning på samma sätt som var möjligt med betänkandet från Arkivutredningen (a. 4.1.2).659 Det är 
fråga om ett specifikt funktionellt skick för elektroniska handlingar; användningen och hanteringen 
av dem för vidareutnyttjande. Det finns emellertid anledning att kort belysa vissa förslag i delbetän-
kandet för kännedom. 
 
I delbetänkandet finns ett förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av infor-
mation från myndigheter och offentliga företag, ett förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, och ett förslag till förordning om 
ändring i arkivförordningen (1991:446). De två senare förslagen kan sammanfattas som att bemyn-
digandet för Digg att meddela föreskrifter om innehållet i och utformningen av ”PSI-förteckningar” 
flyttas från arkivförordningen till Diggs instruktion.660 
 
Det förra förslaget är av intresse av två anledningar. Den ena är definitionen av maskinläsbart format 
i 1 kapitlet 5 §, vilket definieras som 
 

                                                
656  Jämför efterföljande mening ”Hänsyn till allmänna handlingar i en digital miljö måste tas redan när systemen 

skapas och då kan frågan uppstå om var gränsen mellan de båda myndigheternas föreskrifter ska dras.”. Åter 
igen, en instruktion till uppgift är inte ett bemyndigande att utge föreskrifter. 

657  Kommittédirektiv 2019:20, Kommittédirektiv 2019:88, Kommittédirektiv 2020:37. 
658  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnytt-

jande av information från den offentliga sektorn (omarbetning). 
659  För Öppna data-utredningens tolkning av frågor om bevarande se delbetänkandet Bevarande av information 

(a. 16.3). Utredningens bedömning var att ”Det behövs inte någon särskild bestämmelse i den nya lagen, eller 
någon annan åtgärd, för att genomföra de mål som anges i artikel 9.1 andra stycket i öppna data-direktivet.”. 
I artikel 9 (praktiska arrangemang) p. 1 andra stycket kan läsas att ”Medlemsstaterna ska också uppmana 
offentliga myndigheter att inrätta praktiska arrangemang som underlättar bevarandet av handlingar som är 
tillgängliga för vidareutnyttjande.”. 

660  Se vidare delbetänkandet (a. 16.2.4) Behov av föreskrifter. 
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… ett filformat som är strukturerat på ett sådant sätt att det enkelt kan läsas av ett datorprogram, 

… 

 
Definitionen ska motsvara direktivets definition av maskinläsbart format i artikel 2.13.661 Av direktivet 
och lagförslaget kan utläsas en definition som överensstämmer med filformat. Till exempel, Matro-
ska, PDF, Tiff. Av delbetänkandet Maskinläsbart format och metadata (a. 9.1.3) framkommer emell-
ertid att definition innefattar till exempel EAN-koder och QR-koder. Definitionen skulle därför i termi-
nologin av denna konsekvensutredning kunna omfatta Binära format och informationsformat (a. 
2.3.7.5.6). I författningskommentarerna till 4 kapitlet 2 § sägs (s. 414) däremot att ”En audiovisuell 
fil kan exempelvis vara omöjlig att tillhandahålla i ett maskinläsbart format.”. Med andra ord, defini-
tionen verkar avse att endast omfatta informationsformat. Definitionen får tills vidare tolkas vara 
”praktisk”,662 men en lämpligare definition skulle förslagsvis vara till exempel ”ett format som kan 
läsas av ett datorprogram” för att innefatta alla typer av format, eller ”ett informationsformat som kan 
läsas av ett datorprogram” för att betona informationens maskinläsbarhet. 
 
Den andra anledningen lagförslaget är av intresse framgår av 4 kapitlet, Krav på format. 
 

1 § Information ska tillhandahållas i befintliga format och språkversioner. 

2 § Om det är möjligt och lämpligt från verksamhetssynpunkt ska information tillhandahållas i 

format som är öppna, maskinläsbara, tillgängliga och sökbara, tillsammans med tillhörande 

metadata. 

3 § Särskilda värdefulla datamängder ska tillhandahållas i maskinläsbart format via lämpliga 

gränssnitt och, om det är ändamålsenligt, för bulknedladdning. 

4 § Dynamiska data ska tillhandahållas via lämpliga gränssnitt och, om det är ändamålsenligt, för 

bulknedladdning. 

                                                
661  ”… maskinläsbart format: ett filformat som är strukturerat på ett sådant sätt att tillämpningsprogramvara enkelt 

kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter, inklusive enskilda faktauppgifter, och deras inter-
na struktur.”. 

662  I delbetänkandet har andra egendomligheter påträffats (s. 146) ”För att maskiner ska förstå innebörden i viss 
information behöver formatet innehålla metadata för att beskriva egenskaper, klasser och attribut. Om formatet 
inte stöder eller innehåller metadata, finns det risk att maskinen kan feltolka data. Exempelvis kan maskiner 
inte gissa om ett decimaltal är en geografisk referens eller en procentsats i en balansräkning. Metadata är 
alltså data som beskriver annan information. Ett exempel är uppgifter som anger när en viss handling hos en 
myndighet kom in eller upprättades, diarienummer och vem handlingen rör … . Vissa filformat – exempelvis 
ZIP-filer[4] och pdf-dokument – är olämpliga ur denna synvinkel, då de har ett dåligt stöd för metadata.”. Den 
typ av metadata som diskuteras verkar närmast avse teknisk metadata, men det andra exemplet om metadata 
för allmänna handlingar avser metadata om innehållet. För det förra syftet har både Zip och PDF tillräckligt 
med stöd för [teknisk] metadata. Filformatet Zip har ett helt annat syfte än vad som beskrivs, och har stöd för 
metadata för det syftet – paketering och komprimering. PDF har stöd för såväl XMP som logiska strukturer, 
även kallad ”semantiska strukturer”, vilket bland annat avser att ange metadata för innehåll. Däremot kan det 
uppfattas vara svårare att extrahera information från en PDF. 
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5 § När information tillhandahålls efter en begäran behöver bestämmelserna i 1–4 §§ endast 

tillämpas om det krävs för att uppfylla de krav på format som angetts i begäran om 

vidareutnyttjande. 

6 § Bestämmelserna i 1–4 §§ får inte tillämpas om det är olämpligt med hänsyn till skyddet av 

personuppgifter eller om det i annan författning anges att information inte får tillhandahållas i 

visst format. 

 
Av författningskommentarerna till lagförslaget kan endast uttolkas att det kommer bli av mer betydel-
se för verksamheter att framställa elektroniska handlingar som är lämpliga med hänsyn till behovet 
av beständighet, eftersom sådana handlingar ger vanligtvis även förutsättningar för att vidareutnyttja 
dem. 

4.2 Ansvar och uppgifter 

Riksarkivet har tre roller i sammanhanget av tillämpningsområdet. Å ena sidan är Riksarkivet den 
myndighet som har bemyndigats att kunna reglera tillämpningsområdet. Å andra sidan omfattas 
Riksarkivet dels som alla andra arkivmyndigheter eller motsvarande ansvariga av föreskrifter som 
utfärdas med stöd av 2 § arkivförordningen, dels som alla andra verksamheter av föreskrifter som 
utfärdas med stöd av 2 § och 11 § arkivförordningen. 

4.2.1 Riksarkivets instruktion 

De uppgifter Riksarkivet ska utföra framkommer av förordning (2009:1593) med instruktion för Riks-
arkivet. Ansvaret kan sammanfattas som att Riksarkivet ska överblicka ”… arkivfrågorna och följa 
arkivverksamheten i landet.” (3 §) och ha ”… överinseende över den offentliga arkivverksamhet-
en…”, men ansvarar inte för att handlägga arkivuppgifter som tillfaller en annan myndighet (2 §). 
Alla arkivuppgifter som inte ska handläggas av en annan myndighet tillfaller alltså Riksarkivet. Detta 
tolkas vara en del av vad som kommer här att benämnas Riksarkivets kunskapsansvar, vilket avser 
att inhämta information om och förstå verksamhetsområdet och vad som händer inom det. I detta 
sammanhang har Riksarkivet genom bemyndiganden i 2, 3 och 4 §§ arkivförordningen ett norme-
ringsansvar för vad som krävs eller vad som gäller för verksamhetsområdet.663 
 
Riksarkivet är sedan en arkivmyndighet för statliga verksamheter, och under vissa omständigheter 
för OSL-organs verksamheter, enskilda organs verksamheter, och Svenska kyrkans verksamhet (4 
§). För dessa verksamheter har Riksarkivet ett tillsynsansvar. I detta sammanhang har Riksarkivet 
genom bemyndiganden i 11 och 12 §§ arkivförordningen ett annat normeringsansvar. Riksarkivet 
kan styra664 och handlägga vissa arkivuppgifter. Till exempel, fatta beslut om gallring. Allt detta tolkas 
vara en del av Riksarkivets förvaltningsansvar. 
 
För kunskapsansvaret och förvaltningsansvaret har regeringen instruerat att: 
 

5 §   Riksarkivet ska särskilt 

                                                
663  Denna typ av bemyndigande kan betraktas som deklarativa, vilket avser att myndigheten föreskriver vad som 

måste uppfyllas eller när något är uppfyllt. Jämför användning av termen inom programmeringsspråk. Jämför 
nothänvisning 664 (s. 270). 

664  Denna typ av bemyndigande kan betraktas som imperativa, vilket avser att myndigheten föreskriver hur något 
ska uppfyllas. Jämför användning av termen inom programmeringsspråk. Jämför nothänvisning 663 (s. 270). 
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1. verka för att sådana myndigheter och organ som avses i 4 § fullgör sina skyldigheter enligt 

arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446), 

2. verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande av 

handlingar som ett led i förvaltningsutvecklingen, 

3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar, 

4. ge kommunerna råd i arkivfrågor och verka för ökad enhetlighet och samordning mellan den 

statliga och den kommunala arkivhanteringen, och 

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis 

universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 

 
Till denna punktlista hör mer lämpligen på slutet även vad som sägs i instruktionerna 12 § andra 
stycket om att Riksarkivet ska särskilt främja samverkan med utländska institutioner och internation-
ella organisationer inom arkivområdet. Till förvaltningsuppdraget bör även föras att Riksarkivet dels 
ska främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag (10 §), dels 
får ge råd till enskilda i arkivfrågor (11 §), dels ha ett samarbetsråd för enskilda arkiv (22 §). 
 
Riksarkivet ska enligt arkivlagen ta emot arkivhandlingar, men får enligt instruktionen (6 §) även ta 
emot arkivhandlingar från andra verksamheter eller enskilda under vissa omständigheter. Till exem-
pel, om handlingarna har betydelse för forskningen och kulturarvet. Detta kan benämnas vara ett 
förvaringsansvar. Dessa emottagna handlingar ska hållas tillgängliga (7 §), vilket tolkas vara en del 
av ett tillgängliggörandeansvar; att arkiven ska tillgängliggöras för forskning och annat nyttjande, 
bland annat genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och information om arkiven (8 §). 
Riksarkivet har även ett tjänstetillhandahållandeansvar för digitalisering av kulturarvsmaterial (9 a 
§), och får tillhandahålla digitaliseringstjänster som skanning och indexering åt myndigheter och 
andra offentliga organ (9 §). 
 
Såväl förvaringsansvaret, tillgängliggörandeansvaret som tjänstetillhandahållandeansvaret tolkas 
hamna under förvaltningsansvaret; Riksarkivet ska förvalta förvaringen av handlingar och tjänster 
för tillgängliggörande av arkiven. Att bedöma handlingarnas betydelse för forskningen och kulturen 
tolkas varar en handläggning av arkivuppgift, liknande beslut om gallring. 
 
Av instruktionen framgår att Riksarkivet har ett visst kulturarvsuppdrag. Riksarkivet ansvarar för dels 
det heraldiska området (13, 20-21 §§), dels för Sveriges flagga (13 §), dels utgivningen av Svenskt 
biografiskt lexikon och Svenskt diplomatarium (14 §), dels att integrera ett internationellt och inter-
kulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet (12 § första stycket), dels främja bevarandet av 
enskilda arkiv som har betydelse för kulturarvet (22 §). 
 
Riksarkivet kan därutöver åta sig vad som tolkas närmast vara ett konsultansvar under vissa omstän-
digheter (15 §). Övriga uppgifter tolkas avse främst administrativa och organisatoriska delar av och 
utövandet av verksamheten. Till exempel, etiska, kulturella värderingar (12 § första stycket), rappor-
teringsskyldighet (14 a §), samverkan (15 a §), ledning (16-17 §§), organisation (18-19 a §§), Heral-
diska nämnden och enskilda råd (20-22 §§), anställningar och uppdrag (27-29 §§), personalansvars-
nämnd (30 §), tillämpligheten av vissa förordningar (31 §), avgifter (31-35 §§). 
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Det följer uttryckligen av instruktionen att Riksarkivets verksamhet ska i huvudsak vara kunskap- och 
förvaltningsorienterad. De delar i verksamheten som ska ha en kulturorienterad inriktning är avgrän-
sade till specifika frågor och särskilda uppgifter.665 

4.2.2 Riksarkivets omständigheter 

Av Riksarkivet årsredovisning 2019 (Dnr 11-2020-2676) kan läsas att kärnverksamheten utgjordes 
av 9 verksamhetsgrenar. Inom verksamhetsgrenen Normera och främja informationshantering i off-
entlig förvaltning bedrevs utvecklingen av medel och metoder för offentlig informationshantering och 
normering genom allmänna föreskrifter (RA-FS), särskilda föreskrifter eller enskilda beslut för myn-
digheter (RA-MS). Arbetet har bedrivits av enheten utredning och utveckling, och är den ena av två 
enheter som är organiserad under avdelningen Ofi (offentlig informationshantering);666 den andra är 
tillsynsenheten. Ofi, och dess verksamhetsgren, ansvarar för vad som beskrevs i Riksarkivets ins-
truktion (a. 4.2.1) som kunskapsansvaret, tillsynsansvaret, och normeringsansvaret. Ofi är i Riks-
arkivet en relativ liten avdelning. Verksamhetens finansiering och kostnader framgår av Tabell 50. 
Fråga om det finns resurser att genomföra Avsedda förändringar (a. 2.4) och hantera de Kostnads-
mässiga konsekvenserna (a. 6). 

Tabell 50 Sammanställning av tabell 1 ”Totala kostnader för Riksarkivet fördelade på organisatoriska enheter (i tkr)” (s. 8) 
och tabell 3 ”Finansiering av Riksarkivets verksamhet fördelad på verksamhetsgrenar (i tkr)” (s. 9-10) i Riksarkivet års-

redovisning 2019 (Dnr 11-2020-2676). 

År Finansiering Kostnader 

Summa samtliga 
verksamhetsgrenar 

Normera och främja 
informationshanteri
ng i offentlig sektor 

Utöva tillsyn 
Summa 
samtliga 

avdelningar 

Avdelningen 
för offentlig 

informations-
hantering 

tkr tkr % kr % tkr tkr % 

2019 522 078 18 323 3,5 8 007 1,5 522 078 23 550 4,5 

2018 527 753 21 581 4,1 10 028 1,9 527 753 28 716 5,4 

2017 520 234 19 813 3,8 9 021 7,7 520 234 25 861 5 

 
Det finns tre händelser som på kort och lång sikt kan påverka resurserna för Ofi. Den ena är verk-
samhetsomställningen som anstränger resurserna i hela Riksarkivet. Det andra är verksamhets-
flytten till Arninge som särskilt anstränger resurserna inom Ofi. Det sista är eventuell proposition och 

                                                
665  Jämför Statskontorets Rapport (2017:4) (s. 7) fetstil i ursprunglig text, ”Riksarkivet har ett särskilt ansvar för 

den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Deras verksamhet kan delas upp i två huvudsakli-
ga uppdrag, som vi har benämnt kulturarvsuppdraget och det förvaltningsorienterade uppdraget: Kulturarvs-
uppdraget: Riksarkivet ska bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla det arkivmaterial som de själv förvarar. 
Det förvarade materialet kommer till största delen från andra myndigheter. Det förvaltningsorienterade 
uppdraget: Riksarkivet ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och påverka andra arkivbildare, ex-
empelvis genom att ta fram föreskrifter, utöva tillsyn och utbilda. Riksarkivet ska också ha en nationell överblick 
över arkivfrågorna.”. Se vidare (a. 2.2) Riksarkivets förvaltningsorienterade uppdrag, (a. 2.3) Riksarkivets 
kulturarvsuppdrag, (a. 2.6) Riksarkivets målgrupper, (a. 3.3) Organiseringen av det förvaltningsorienterade 
uppdraget. 

666  Den 1 september 2020 trädde Riksarkivets nya organisation i kraft. Ofi blev Afi (Avdelningen för informations-
hantering), och omfattar förutom normering, rådgivning och tillsyn numera även dels leveranser, dels enskilda 
och inte endast offentliga verksamheter. 
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lag av förslagen från Arkivutredningen (a. 4.1.2) vilket skulle ställa krav på Ofi att se över och an-
passa befintliga underlag, och att ta fram nya. Till exempel, föreskrifter, vägledningar, information. 
Det finns en risk att bristande resurser kan sakta ner, om inte helt förhindra, Avsedda förändringar 
(a. 2.4).667 
 
Det finns emellertid anledning att försöka driva Avsedda förändringar (a. 2.4). Av Statskontorets 
Rapport (2017:4) kan utläsas (s. 79-80) att 
 

... omvärlden har högre förväntningar på att Riksarkivets roll och arbete ska utvecklas inom detta 

uppdrag [förvaltningsorienterade uppdraget]. Detta beror främst på att utvecklingen mot 

digitalisering och e-förvaltning har fört med sig nya utmaningar för den offentliga 

arkivverksamhet som Riksarkivet har överinseende över och tillsynsansvar för. 

 
Uppmärksamma att i Statskontorets rapport motsvarar det ”förvaltningsorienterade uppdraget” vad 
som i denna konsekvensutredning benämns kunskapsansvaret, tillsynsansvaret, och normerings-
ansvaret.668 

4.2.3 Informationsutbyte 

I Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte (a. 4.5.2.3) kan 
läsas att 
 

2 § En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt 

elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. 

 
Bestämmelsen tolkas vara en allmän men vag instruktion till alla statliga myndigheter, även om för-
ordningen i övrigt endast berör informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakture-
ring av varor och tjänster. 

                                                
667  Jämför Statskontorets Rapport (2017:4) (s. 64-65) ”I våra intervjuer framför intressenterna viss kritik mot Riks-

arkivet. Kritiken handlar om att Riksarkivet inte har varit en drivande och samordnande kraft i den offentliga 
arkivverksamhetens övergång mot e-förvaltning, trots insatserna de har genomfört. … Flera av de myndigheter 
vi har intervjuat bedömer också att det främst är resursbrist och underbemanning som skapar de problem de 
upplever i Riksarkivets arbete inom det förvaltningsorienterade uppdraget.”. Det är därför anmärkningsvärt att 
Statskontorets samlade bedömning (a. 5.1) om utmaningar som Riksarkivet behöver hantera var (s. 80) ”… 
Inom kulturarvsuppdraget behöver Riksarkivet effektivisera arbetet med att besvara förfrågningar, avsätta 
tillräckligt med resurser till att ordna och förteckna arkiv samt fortsätta digitalisera arkivmaterial på ett effektivt 
sätt. Riksarkivet behöver också överväga hur de kan arbeta för att i högre grad leva upp till de förväntningar 
som deras intressenter har på dem i den förvaltningsorienterande rollen.”. Det vill säga, öka resurser för kultur-
arvsuppdraget, men ”överväga” hur förvaltningsuppdraget ska utföras med befintliga resurser. Se vidare (a. 
5.3) Utmaningar i det förvaltningsorienterade uppdraget. Jämför (a. 5.4.3) Riksarkivet behöver identifiera effek-
tiviseringsmöjligheter. 

668  Se vidare nothänvisning 665 (a. 276). 
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4.2.4 Språk 

Det terminologiarbete som bedrivits i författningskommentarerna kan mer specifikt grundas i språk-
lagen (2009:600),669 där det finns en allmän instruktion om att 

 

12 §   Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika 

fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. 

 
Bestämmelsen har ett nära samband till 11 § samma lag, vilket är ett Styrande (a. 1.3.2.1) underlag 
för all texter som ska tas fram. Av betydelse är att vara tydlig med vad som avses med användningen 
av termer, vilket ökar sannolikheten att texter blir mer begriplig för både för fackpersoner och i kon-
takten ut mot allmänheten. En genomarbetat terminologi underlättar vid översättningar, särskilt för 
minoritetsspråk.670 

4.3 Arkivlagen 

Att verksamheter ska använda lämpliga materiel och metoder vid framställningen av handlingar följer 
av 5 § arkivlagen, och är inte något Riksarkivet föreskriver. 
 

Som grund för arkivvården skall myndigheterna … 

   2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med 

hänsyn till behovet av arkivbeständighet.  

 
Bestämmelsen har mer djupgående behandlats i författningskommentarerna,671 men kan samman-
fattas som fråga om vad som avses med lämpliga. Allmänna handlingar ska som huvudregel beva-
ras. Allmänna handlingar gallras om de inte bevaras. Gallringen kan vara tillåten eller otillåten. Det 
följer att lämpliga materiel och metoder är sådana som framställer handlingar som kan användas 
och hanteras utan att gallring inträffar under tiden handlingarna ska bevaras. 

4.4 Arkivförordningen 

Riksarkivet har bemyndigande att meddela föreskrifter med stöd av arkivförordningen och flera regis-
terförfattningar. För denna konsekvensutredning är det främst två bemyndiganden som aktualiseras 
i arkivförordningen: 2 § (Krav på materiel och metoder) (a. 4.4.1), och 11 § (Användning och hante-
ring av materiel och metoder) (a. 4.4.2). 

4.4.1 2 § (Krav på materiel och metoder) 

Riksarkivet har i 2 § andra punkten arkivförordningen bemyndigats att meddela föreskrifter om vad 
som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. Med stöd 
av detta bemyndigande kan Riksarkivet utfärda föreskrifter som gäller alla verksamheter som om-
fattas av 1-2 a §§ arkivlagen. Det vill säga, hela den offentliga sektorn. 
 

                                                
669  Se vidare Terminologiarbete på en myndighet. 
670  Myndigheter har ansvar för sin terminologi. 
671  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 5 § Om 5 § 2 arkivlagen. 
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2 §   Riksarkivet får, om regeringen inte föreskriver annat, meddela föreskrifter om … 

1. godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel, 

2. vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av 

beständighet. 

 
Bestämmelsen 2 § 2 arkivförordningen behandlas i författningskommentarerna,672 men kan sam-
manfattas som att bemyndigandet 

– inte ger stöd för Riksarkivet att utfärda föreskrifter om att verksamheter ska använda specifika 
materiel och metoder i allmänna eller särskilda fall, 

– inte ger stöd för Riksarkivet att fatta beslut i enskilda fall, 

– inte omfattar innehållet i en handling, utan endast formen och funktionen av handlingen som 
representerar innehållet,673 

– inte är avgränsat till framställning, 

– inte är avgränsat till tekniska krav. 

Den näst sista strecksatsen innebär att Riksarkivet kan utfärda föreskrifter med krav på materiel och 
metoder för användningen och hanteringen av handlingar med hänsyn till behovet av beständighet. 
Kopplingen till arkivbeständighet sker emellertid genom 5 § arkivlagen, och avser de ändamål i 3 § 
samma lag som Riksarkivet ytterst har till uppgift att säkerställa ute bland verksamheter. Det framgår 
sedan av Arkivering som en grundläggande utgångspunkt (a. 2.4.2.1) att avgränsningen har en stra-
tegisk betydelse med hänsyn till de tekniska förutsättningar som råder för elektroniska handlingar.674 
 
Den sista strecksatsen innebär att Riksarkivet kan utfärda föreskrifter med krav på materiel och me-
toder som inte nödvändigtvis är elektroniska. Med andra ord, ställa krav på sådana materiel och 
metoder som framkommer i exemplen för Användningen och hanteringen av materiel och metoder 
(a. 2.3.2.2). 
 
Bestämmelsen i 2 § 2 arkivförordningen tolkas bemyndiga Riksarkivet att utfärda en författning som 
i princip blir som en ”standard” för vad som krävs för att framställa beständiga elektroniska handlingar 
för olika fall. Föreskrifter i författningen motsvarar tekniska krav i standarder i bemärkelsen instruk-
tioner för att materiel och metoder ska uppfylla krav på beständighet för olika fall. Föreskrifterna kan 
vara tvingande i förhållande till materiel och metoder för olika fall, men inte till verksamheten. Med 
andra ord, författningen kan inte föreskriva att verksamheter ska använda materiel och metoder, 
men om de materiel och metoder verksamheten använder omfattas av ett eller flera fall ska de upp-
fylla föreskrivna krav. Det kan innefatta att materiel och metoder inte kan uppfylla kraven för ett eller 
flera fall. Det vill säga, att verksamheter inte kan använda dem. Till exempel, fråga om att generellt 

                                                
672  Se vidare kommentarerna till Om rubriken till författningen, Om riksarkivets bemyndigande, och till 1 kapitlet 6 

§ Författningens omfång. 
673  Se vidare Syntax och semantik för datorer (a. 2.3.7.5.2). 
674  En intressant konsekvens av de digitaltekniska förutsättningarna är att framställning, tekniskt, inte skiljer sig 

från användning och hantering i den omfattning handlingen återges, eftersom alla elektroniska handlingar vid 
återgivning innebär en teknisk framställning. Se vidare författningskommentarerna till definitionerna återgiv-
ning och framställa. 
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använda eller inte använda komprimering är en fråga för verksamheten, men om verksamheten an-
vänder komprimering kan författningen innehålla föreskrifter om att komprimeringen ska vara förlust-
fritt. Till exempel, om verksamheten ska framställa bilder kan de tekniska kraven ange att bilder inte 
får komprimeras alls eller endast komprimeras förslutfritt. Med andra ord, använder verksamheten 
materiel eller metoder som inte kan uppfylla kraven måste de istället välja andra materiel och metod-
er som uppfyller kraven. 
 
Det framgår av Avsedda förändringar (a. 2.4) att behovet av beständighet beror på verksamhetens 
behov av och krav. Det är därför nödvändigt att kunna justera kraven vid framställning efter behoven. 
I exemplen i föregående stycke kan kraven vara lämpliga för handlingar som ska bevaras för all 
framtid, men för handlingar som ska gallras efter begränsad tid eller användas för andra syften kan 
kravet vara alltför långtgående. Till exempel, för bilder, ljud eller video som ska bevaras för all framtid 
är förlustfri komprimering lämpligt, men om de ska dissemineras till utomstående kan förlustfri kom-
primering vara mindre lämplig, eftersom det kan resultera i omfattande datastorlekar som kräver 
resurser för att överföra och återge. Det finns därför anledning att skilja mellan krav som gäller för 
alla olika fall och krav som gäller för vissa olika fall. Det förra kategoriseras som allmänna krav, 
medan det senare som särskilda krav. 
 
Det framgår av Urvalet av materiel och metoder (a. 2.4.7) att alla materiel och metoder har för- och 
nackdelar beroende på avsedd användning och hantering. Till exempel, bilder kan representeras 
med bitmap eller vektor, vilka är mer eller mindre lämpliga beroende på om avsikten är att represen-
tera fotografier, grafik, illustrationer eller text. Det finns därför anledning att för särskilda krav skilja 
mellan tekniska krav för alla typer av användning och hantering och krav för vissa typer av använd-
ning och hantering. Det förra benämns generella fall, medan det senare benämns speciella fall. 
 
I jämförelse med standarder (a. 4.8) är författningen däremot inte frivillig att tillämpa. Författningen 
kan emellertid inte innehålla föreskrifter om att verksamheter ska använda materiel och metoder 
som uppfyller de tekniska kraven. En verksamhet kan därför välja materiel och metoder som inte 
framställer beständiga elektroniska handlingar, men som möjligtvis ändå kan uppfylla kraven på 
arkivbeständighet.675 En sådan avvikelse måste däremot kunna motiveras av antingen verksamhe-
ten eller arkivmyndigheten, eftersom huvudregeln är att materiel och metoder som inte omfattas av 
föreskrivna krav för olika fall inte heller kan presumeras uppfylla behoven på beständighet. Som 
framgår av Styrning med föreskrifter (a. 3.3) kan en presumtion råda om beständighet, medan even-
tuella avsteg inför en omvänd presumtion på att kunna påvisa att kraven på arkivbeständighet har 
uppfyllts eller kan uppfyllas. 

4.4.2 11 § (Användning och hantering av materiel och metoder) 

Riksarkivet har i 11 § arkivförordningen bemyndigats att meddela föreskrifter om användningen och 
hanteringen av dels handlingar, dels materiel och metoder för att handlingarna kan läsas, avlyssnas 
eller på annat sätt uppfattas under den tid som handlingarna ska bevaras. Det vill säga, handlingarna 
ska vara arkivbeständiga. Bemyndigandet omfattar endast allmänna handlingars arkivering hos dels 
statliga myndigheter, dels enskilda organs verksamhet, svenska kyrkans verksamhet, och OSL-
organs verksamhet under vissa omständigheter.676 
 

                                                
675  Se vidare Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 
676  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 2 § Om Tillsyn. 
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11 §   Riksarkivet får, om inte regeringen föreskriver annat, meddela föreskrifter för statliga 

myndigheters arkiv om 

1. användande av skrivmateriel och förvaringsmedel, 

2. arkivvård, såsom 

– hur arkivet skall organiseras för att rätten att ta del av allmänna handlingar skall underlättas, 

– arkivbeskrivning, 

– arkivförteckning, 

– skydd av arkivet, 

– avgränsning av arkivet, 

– verkställande av gallring, 

3. överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan myndighet eller till en 

arkivmyndighet, 

4. återlämnande av handlingar. 

 
I sammanhanget av denna konsekvensutredning är bemyndigandet i 11 § arkivförordningen av bety-
delse i relation till 2 § arkivförordningen, vilka behandlas tillsammans i författningskommentarerna.677 
Sammanfattat tolkas bemyndigandet 

– inte ge stöd för Riksarkivet att fatta beslut i enskilda fall, 

– inte omfatta innehållet i en handling, utan endast formen och funktionen av handling som repre-
senterar innehållet, 

– omfatta allmänna handlingar, och arkivhandlingar. 

Bemyndigandet tolkas emellertid ge Riksarkivet stöd att utfärda föreskrifter om att verksamheter ska 
använda generiska eller specifika materiel och metoder i allmänhet eller särskilda fall. Stöd för denna 
tolkning grundar sig delvist i punkt 1, men av betydelse är att alla punkter i 11 § avser vad som krävs 
av arkivvården. Med andra ord, vad som krävs för att handlingarna i arkivet är arkivbeständiga för 
den tid de ska bevaras, och därmed kan uppfylla 3 § arkivlagen. Det framgår av 5 § arkivlagen att 
statliga myndigheter ska använda lämpliga materiel och metoder vid framställning av sina handlingar 
med hänsyn till arkivbeständigheten. Det följer därav att de materiel och metoder som myndigheten 
måste använda för att uppfylla 5 § arkivlagen är detsamma som sådana som Riksarkivet bedömer 
som lämpliga för arkivbeständigheten i arkiven. Det följer att framställning i detta sammanhang avser 
framställningen av allmänna handlingar och arkivhandlingar. 

                                                
677  Se vidare kommentarerna till Om rubriken till författningen, Om riksarkivets bemyndigande, och till 1 kapitlet 6 

§ Författningens omfång. 
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4.4.3 Gränsdragningen mellan 2 § och 11 § 

Gränsdragningen mellan 2 § och 11 § behandlas djupgående i författningskommentarerna,678 men 
sammanfattas i Tabell 51 som att 11 § avgränsar och preciserar 2 §, och omvänt ökar tillämpnings-
området att omfatta ett större sammanhang; arkivering.679 Detta kan jämföras med bemyndigandet i 
12 § som dels ger Riksarkivet möjligheten att värdera innehållet i handlingar, dels att gallra dem. 

Tabell 51 En översikt av hur 11 § arkivförordningen tolkas mot bakgrund av 2 § arkivförordningen. Den 12 § arkivförord-

ningen har tagits med för att belysa skillnader och likheter i ett större sammanhang. Uppmärksamma att organiseringen 
av handlingar som inte är allmänna, och bedömningen av deras innehåll, faller helt bort. 

Arkivförordningen 

2 § 11 § 12 § 

Krav Användning och hantering Värdering 

Framställa Framställa Gallring 

Elektroniska handlingar Allmänna handlingar Allmänna handlingar 

Den elektroniska handlingens form 
och funktion 

Allmänna handlingars organisering Allmänna handlingars 
innehåll 

 
Föreskrifter utfärdade med stöd av 2 § arkivförordnin-
gen förtydligar grunden för alla offentliga verksamhe-
ter om vad som krävs av deras materiel och metoder. 
Bemyndigandet ger inte stöd för att reglera varken 
användningen och hanteringen av eller innehållet i 
handlingar, eller användningen och hanteringen av 
materiel och metoder. 
 
Föreskrifter med stöd av 2 § arkivförordningen ger 
offentliga verksamheter en gemensam utgångspunkt 
för att planera sin arkivering, särskilt mot bakgrund 
av 5 § 2 arkivlagen. Riksarkivet kan med stöd av 11 
§ arkivförordningen, för att statliga myndigheter med 
flera ska kunna uppfylla 3 § arkivlagen, styra dels an-
vändningen av materiel och metoder, dels ställa krav 
på arkiveringen. Gränsdragningen illustreras i Figur 
46. 
 
I Figur 47 illustras bemyndigande i 2 och 11 §§ arkiv-
förordningen i sammanhanget av framställning och 
återgivning av elektroniska handlingar. 
 

                                                
678  Till exempel, se kommentarerna dels till Om rubriken till författningen, Om riksarkivets bemyndigande, dels till 

1 kapitlet 1 § Om sambandet mellan beständighet och arkivbeständighet, och 6 § Författningens omfång, dels 
till definitionerna Elektroniska handlingens beständighet, Format, Tekniskt skick. 

 Se även Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 
679  Se vidare Urvalet av materiel och metoder (a. 2.4.7). 

Figur 46 Ett annat perspektiv på grunden för Riksarkiv-

ets föreskrifter och hur de förhåller sig till verksamhetens 
behov och krav. Jämför nuvarande modell för Riksarki-
vets författningssamling (4.6.3) i Figur 48. 
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Figur 47 En översikt av 2 § arkivförordningen omfattar i sammanhanget av framställning, och återgivning. 

4.5 Andra myndigheters närliggande ansvar, uppgifter, och bemyndiganden 

Det finns ett antal myndigheter vars ansvar, uppgifter, och bemyndiganden i förordningar kan tolkas 
överlappa med Riksarkivets bemyndiganden. Fråga om gränsdragningen till bemyndiganden för Bo-
lagsverket (a. 4.5.1), Digg (a. 4.5.2), Kammarkollegiet (a. 4.5.3), Lantmäteriet (a. 4.5.4), MSB (a. 
4.5.5), PTS (a. 4.5.6), Upphandlingsmyndigheten (a. 4.5.7). 

4.5.1 Bolagsverket 

4.5.1.1 Flertal förordningar om elektroniska underskrifter, ansökan och anmälan för vissa företag 

Bolagsverket har bemyndigats i flertal förordningar att närmare utfärda föreskrifter om elektroniska 
underskrifter, ansökan och anmälan för vissa verksamheter. Bemyndigandena i förordningarna har 
liknelser, men olika formuleringar och är mer eller mindre omfattande. 
 
I ett antal förordningar anges i princip endast att Bolagsverket får utfärda föreskrifter om elektronisk 
överföring vid anmälan eller ansökan,680 och elektroniska underskrifter för överföringen.681 Några 
förordningar omfattar även överföringen av bifogade handlingar till anmälan eller ansökan,682 och 

                                                
680  14 § förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister. 
681  I 1 kapitlet 1 § andra stycket och 2 a § aktiebolagsförordning (2005:559), 1 kapitlet 1-2, 5 kap. 1, 8 §§ förordning 

(2018:759) om ekonomiska föreningar, 19 a § bostadsrättsförordning (1991:630), 14 a § förordning (2002:106) 
om kooperativ hyresrätt, 2 kapitlet 1, 3 §§ förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän. 

682  26 § förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. 
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elektroniska underskrifter som lämnas på heder och samvete.683 Med stöd av bemyndigandena har 
Bolagsverket utfärdat ett antal författningar. 

– I Bolagsverkets föreskrifter (2017:2) om registrering av verkliga huvudmän anges att en anmälan 
till registret över verkliga huvudmän ska ges in elektroniskt via Bolagsverkets e-tjänster för sådan 
anmälan (2 §). 

– I Bolagsverkets föreskrifter (2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag 
m.m.684 finns krav på användningen av elektroniska underskrifter (3 §), innehåll (4 §), hantering 
och tekniska krav (5-6 §§), form och funktion (7-9 §§). 

– I Bolagsverkets föreskrifter (2009:2) om inteckningsbrevsregister som omfattar elektronisk ingi-
velse av ansökningar om åtgärder i inteckningsbrevsregister. 

En liknande bemyndigande återfinns i 12 § förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar 
om det tekniska förfarandet när en begäran om kungörelse ges in till verket elektroniskt. Med stöd 
av det bemyndigandet har Bolagsverket utfärdat föreskrifter (2007:1) om elektronisk ingivning och 
betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar.685 
 
Av alla redogjorda föreskrifter påträffades tekniska krav i 5 § BOLFS 2009:2, 3 § 2008:1 och 3 § 
2007:1. Bestämmelserna har i princip samma lydelse:686 
 

… 

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna 

och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med 

avsnitt [4.14] e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-

legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 

2004. 

 
Föreskrivna tekniska krav tolkas vara generiska och hänvisar till en vägledning från e-nämnden (04:
02) som inte kan återfinnas. Punkten tolkas emellertid inte överlappa med Riksarkivets bemyndigan-
de i 2 § arkivförordningen, vilket riktar sig till offentliga verksamheter, medan bolagsverket ställer 
krav på utomstående och deras användning av lämpliga format. 

4.5.1.2 Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor 

I förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor bemyndigas Bolagsverket (1 a §) att medd-
ela föreskrifter om elektronisk ingivning enligt 8 kapitlet 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554). 
 

                                                
683  7 kapitlet 1 § försäkringsrörelseförordning (2011:257) bemyndigas Bolagsverket, 5 kap. 3 § förordning (2004:

329) om bank- och finansieringsrörelse, 1-2, 12 a -12c §§ förordning (1992:308) om utländska filialer m.m., 4, 
4 a – 4c §§ handelsregisterförordning (1974:188). 

684  Ändrad genom BOLFS 2013:1, BOLFS 2009:3, BOLFS 2009:4 om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (2008:
1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m. 

685  Ändrad genom BOLFS 2017:1 om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2007:1) om elektronisk ingiv-
ning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar. 

686  Skillnaden är att BOLFS 2007:1 hänvisar till avsnitt 4.14. Även BOLFS 2008:1 hänvisar till avsnitt 4.14, men 
efter att ha ändrats genom BOLFS 2009:3 från att tidigare hänvisat till avsnitt 4.15, vilket dock BOLFS 2009:2 
fortfarande gör. 
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3 a §   Handlingar som avses i 3 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. 

Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 eller 2 får undertecknas med en elektronisk underskrift. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om 

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 3 §, 

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och 

3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket. 

 
I Bolagsverkets föreskrifter (2018:1) om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar för aktie-
bolag, återfinns i 2-4 §§ utformningen av innehållet och i 5 § 1-2 om överföringen i enlighet med 
bemyndigandet p. 2-3 respektive p. 1.687 
 

5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast 

1. genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se,  

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för årsredovisningshandlingar, och 

3. enligt de tekniska krav som Bolagsverket ställer för att verket ska kunna ta emot, läsa och 

bevara handlingarna på ett säkert sätt. 

 
Fråga om bemyndigandet för att utfärda sista punkten. Punkten tolkas emellertid inte överlappa med 
Riksarkivets bemyndigande i 2 § arkivförordningen, vilket riktar sig till offentliga verksamheter, med-
an bolagsverket ställer krav på utomstående. På Bolagsverket.SE hänvisas det till programvara som 
företagen kan använda.688 Tjänsten är utvecklad enligt ett regeringsuppdrag, och utvecklas för när-
varande vidare.689 Enligt den tekniska dokumentationen tillämpas standaren iXBRL.690 

4.5.2 Digg 

4.5.2.1 Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service 

I förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service bemyndigas Digg att bland annat 
meddela föreskrifter om 
 

Tekniska lösningar 

                                                
687  https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16153!/bolfs-2018-1.pdf (20200909) 
688  https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredovisningen-digitalt 

(20200909) 
689  https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/digital-ingivning 
 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-att-utveckla-tjansten-for-digital-ingivning-av-arsredovisningar-m.m.-for-

alla-foretagsformer/ (2020909) 
690  https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/digital-ingivning/teknisk-dokumentation-digital-inlamning-av-arsredovisning 

(20200909) 

https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16153!/bolfs-2018-1.pdf
https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredovisningen-digitalt
https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/digital-ingivning
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-att-utveckla-tjansten-for-digital-ingivning-av-arsredovisningar-m.m.-for-alla-foretagsformer/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-att-utveckla-tjansten-for-digital-ingivning-av-arsredovisningar-m.m.-for-alla-foretagsformer/
https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/digital-ingivning/teknisk-dokumentation-digital-inlamning-av-arsredovisning
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3 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de 

tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om 

tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den 

ursprungliga lydelsen, och som ska omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Tekniska krav 

4 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska 

gälla för digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll. 

 
Förordningen avser att komplettera bestämmelserna i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service, och genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 
oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applika-
tioner. I Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter (2019:2) om tillgänglighet till digital offentlig 
service återfinns tekniska krav utfärdade med stöd av bemyndigandet.691 Tillämpningsområdet för 
myndighetens författning är de tekniska lösningar som definieras som webbplatser och mobila appli-
kationer (2 §), vilka myndigheter kan använda för att tillhandahålla sådana tjänster eller information 
som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (3, 10 §§). 
 
Bemyndigandet för Digg tolkas att avse vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med 
hänsyn till behovet av tillgänglighet. Tillgänglighet kan sammanfattas som att avse att elektroniska 
handlingar kan användas och hanteras av alla personer oberoende av deras individuella fysiska 
egenskaper. Materiel och metoder, däribland sådana som avser att uppfylla kraven för tillgänglighet, 
ska emellertid alltid uppfylla vad som krävs med hänsyn till behovet av beständighet. Det följer att 
en elektronisk handling som inte kan återges över tid inte heller kan uppfylla kraven på tillgänglighet. 
 
Att framställa elektroniska handlingar som är beständiga ger förutsättningar för att anpassa dem för 
andra syften. Tekniska krav på beständighet antas som huvudregel överlappa med krav på tillgäng-
lighet. Till exempel, krav på logiska och semantiska strukturer. Syftet är vanligtvis för både tekniska 
krav och krav på tillgänglighet att information är maskinbearbetningsbar, och kan därmed [för att 
kunna] representeras på olika sätt. Krav på tillgänglighet är emellertid mer omfångsrik och kan inne-
fatta krav på innehållet. Till exempel, krav på att ange alternativa texter för bilder, beskrivningar av 
tabeller, innehåll till metadata, eller uppmärkning av texter på ett visst sätt. Digg kan därför ställa 
krav på hur handlingar ska närmare anpassas för behoven av och kraven på tillgänglighet. Som 
jämförelse, Riksarkivet skulle kunna föreskriva lämpligheten av PDF/UA för att, i delar eller helhet, 
uppfylla krav på beständighet för PDF/A, men kan inte föreskriva att den uppfyller kraven på tillgäng-
lighet, vilket alltså tillfaller Digg. 
 
Gränsdragningen mellan Riksarkivets och Diggs bemyndigande tolkas därför vara tydlig. Vid even-
tuella motsägelser mellan kraven måste verksamheter bedöma vad som krävs med hänsyn till be-
hovet av beständighet avvägt mot behovet av tillgänglighet.692 

                                                
691  https://www.digg.se/4a3a86/globalassets/dokument/publicerat/forfattningssamling/diggs-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-

service.pdf (20200909) 
692  Jämför 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

https://www.digg.se/4a3a86/globalassets/dokument/publicerat/forfattningssamling/diggs-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service.pdf
https://www.digg.se/4a3a86/globalassets/dokument/publicerat/forfattningssamling/diggs-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service.pdf
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4.5.2.2 Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning 

I SOU 2019:58 berörs ansvarsfördelningen mellan Riksarkivet och Digg, varför det finns anledning 
att förtydliga hur instruktionen för Digg tolkas i den här konsekvensutredningen. 
 
Utgångspunkten för Digg är att ”… samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliserin-
gen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.” (1 §). För detta 
område har myndigheten ett kunskapsansvar (2 § andra stycket). 
 
Det är emellertid inte tydligt med vad som avses med begreppet ”digitalisering”. Begreppet kan i 
sammanhanget avgränsas till dels ”teknik”, dels ”förändring” eller ”omvandling” av verksamhet, men 
en förklaring av sambandet mellan dem har emellertid inte påträffats i någon utredning. Det finns 
tvärtom en tendens att avgränsa bort tekniken, och betona att ”digitalisering är mer än teknik”.693 
Samtidigt finns tydligen en avsikt att koppla samman tekniska förutsättningar och tekniska möjlig-
heter med förverkligandet av dem.694 En formell definition av digitalisering har inte påträffats från 
Digg, men beskrivningar av begreppet kan läsas i olika dokument,695 och tills vidare antas att Digg 
utgår från ESV:s definition av digitalisering (a. 4.1) som Digg redogjorde i Dnr 2019-162. 
 

Det är inte alltid tydligt vad som menas med digitalisering. ... När begreppet används för att 

beskriva den offentliga förvaltningens digitalisering är det dock oftast för att beskriva en 

genomgripande och samhällsomvandlande transformation där it-användningen bara är en av flera 

beståndsdelar. I den transformationen spelar den digitala tekniken en avgörande roll, men en 

organisation som enbart fokuserar på tekniken kommer inte att genomgå denna förändring. 

ESV har konstaterat att det finns tydliga samband mellan effektivitet och digitalisering. 

Effektivitet kan delas upp i intern och extern effektivitet. Intern effektivitet är en utveckling av 

den egna organisationens interna arbete och processer, för att exempelvis skapa förutsättningar 

för att kunna åstadkomma mer, på ett snabbare och enklare sätt. Med extern effektivitet avses här, 

förenklat uttryckt, kvaliteten på de tjänster och övrig service som verksamheten levererar till sina 

målgrupper. Digitaliseringen bör ta sikte på både den interna och externa effektiviteten. 

 
Utifrån ovan beskrivning av digitalisering tolkas Diggs uppgifter vara orienterade mot användningen 
och hanteringen av materiel och metoder dels internt, dels externt. Det förra avser ett infrastruktur-
sansvar som innefattar inrättandet, organiseringen och förvaltningen av materiel och metoder för 

                                                
693  Till exempel, jämför Teknikoberoende och teknikberoende kunskap och kompetens (a. 2.3.6.2). 
694  Till exempel, se Konsekvenser (a. 2.3.7.6) av Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7) under Avgränsning 

och precisering (a. 2.3). 
695  Till exempel, Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 (s. 16) ”Digitalisering är en ’tvärfråga’ som berör allt 

förändringsarbete inom offentlig sektor – inte en separat ’it-fråga’.”, och (s. 17) ”Digitaliseringen är inget man 
blir klar med. …”. 
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den offentliga förvaltningen.696 Det senare avser dels ett ledaransvar för att samordna och få sam-
verkan mellan offentliga verksamheter,697 dels ett främjandeansvar för att få offentliga verksamheter 
att använda särskilda materiel och metoder,698 dels ett stödansvar till offentliga699 och privata700 aktö-
rer, dels format för användningen av elektroniska fakturor enligt lag (2018:1277) om elektroniska 
fakturor till följd av offentlig upphandling (21 §). Digg har även andra typer av uppgifter. Myndigheten 
ansvarar för att uppfylla samarbetsskyldigheter i enlighet med och företräda Sverige i övriga frågor 
om förordning (EU) 910/2014 (7 §). Myndigheten får dessutom bedriva tjänsteexport (9 §), och har 
bemyndigats att förelägga leverantör vars utfärdade fakturor omfattas av lag (2018:1277) om elek-
troniska fakturor till följd av offentlig upphandling överensstämmer med den europeiska standarden 
för elektronisk fakturering (5 §).701 Övriga uppgifter tolkas avse främst administrativa och organisato-
riska delar av och utövandet av verksamheten.702 
 
Digg tolkas därför ha ett betydligt mer omfattande ansvar, men även för andra syften, än vad som 
tillfaller Riksarkivet. Till exempel, att Digg ska ”… samordna och stödja den förvaltningsgemensam-
ma digitaliseringen…” tolkas kunna innefatta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen av arkiv. 
Syftet med detta skulle emellertid vara att göra ”den offentliga förvaltningen [av arkivering] mer effek-
tiv och ändamålsenlig.”. Mot bakgrund av Diggs infrastrukturansvar tolkas det kunna innebära att 
Digg tillhandhåller materiel och metoder som möjliggör att Riksarkivet kan förverkliga sina uppgifter. 
Mot bakgrund av Diggs ledaransvar och främjandeansvar skulle det kunna innebära att få offentliga 
verksamheter att använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av bestän-
dighet. Vad som är lämpliga materiel och metoder föreskrivs av Riksarkivet. Till exempel, på samma 

                                                
696  Digg ska ”… ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen enligt 3-5 §§.” (1 § sista styck-

et), ”… 1. ansvara för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för elektronisk identi-
fiering och underskrift, … 3. tillhandahålla och administrera valfrihetssystem …, samt 4. ansvara för de svenska 
förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöverskridande elektronisk identifiering… ” (3 §). 

697  Digg ska ”… samordna frågor om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav för den 
offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte, …” (4 § 2), ”… i syfte att främja utvecklingen inom 
sitt verksamhetsområde, samverka med den offentliga förvaltningen och enskilda samt stödja samverkan inom 
den offentliga förvaltningen.” (10 §). 

698  Till exempel, Digg ska ”… främja användningen av elektronisk identifiering och underskrift, …” (3 § 2), ”… 
främja användningen av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser,…” 
(4 § 1), ”… främja elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen och ansvara för frågor om 
anslutning till den europeiska infrastrukturen för elektroniska inköp.” (4 § 3), ”… 1. Delta i och främja nationellt 
och internationellt standardiseringsarbete inom sitt verksamhetsområde, 2. främja öppen och datadriven inno-
vation samt tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvalt-
ningen, 3. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares 
behov, 4. främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga förvaltningen är 
tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga, …” (6 §). 

699  Digg ska ”… ge stöd till den offentliga förvaltningen vid digitala investeringar av större eller strategisk karaktär.” 
(6 § 5), ”… företräda Sverige i övriga frågor som rör gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt eIDAS-
förordningen samt lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor.” (7 § 2). 

700  ”Myndigheten ska ge stöd och lämna information till privata leverantörer avseende elektroniska fakturor.” (5 § 
första stycket). 

701  Med vilken har utfärdats Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter (2019:1) om registrering i PEPPOL. 
 https://www.digg.se/4a3a82/globalassets/dokument/publicerat/forfattningssamling/diggs-foreskrifter-om-registrering-i-peppol.pdf 

(20200913) 
702  Ledning (11 §), särskilda organ (12-13 §§), anställningar och uppdrag (14-15 §), Personalansvarsnämnd (16 

§), tillämpligheten av en viss förordning (17 §), avgifter (18-20 §). 

https://www.digg.se/4a3a82/globalassets/dokument/publicerat/forfattningssamling/diggs-foreskrifter-om-registrering-i-peppol.pdf
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sätt som lämpliga säkerhetskrav föreskrivs av MSB. Riksarkivet kan sedan utifrån sådana förvalt-
ningsgemensamma förutsättningar närmare reglera vad som ska gälla för arkivbeständighet för stat-
liga myndigheter med några fler. Med andra ord, på samma sätt som Arkivering som en grundlägg-
ande utgångspunkt (a. 2.4.2.1) kan ses som en process för att framställa, använda och hantera 
handlingar i funktionellt skick över tid inom en verksamhet kan Diggs uppgifter ses som en process 
att inrätta och organisera verksamheter på ett sådant sätt så att de kan bedrivas effektivt och ända-
målsenligt. 
 
Båda myndigheterna bör förhålla sig till varandras rekommendationer, och måste förhålla sig till va-
randras föreskrifter, men vilka ses ha kompletterande och inte konkurrerande syften. Den närmare 
växelverkan är svårare att avgränsa eftersom båda myndigheterna är verksamma i ett område med 
många andra aktörer. Till exempel, Digg har ett tydligt infrastruktur-, ledar- och främjandeansvar för 
elektroniska underskrifter (3 §). Riksarkivet kan endast uttala sig om vad som krävs för att kunna 
bevara elektroniska underskrifter. Båda myndigheterna måste emellertid förhålla sig till unionsrätten 
som till stor utsträckning reglerar området. 
 
Med andra ord, Digg ansvarar för gemensamma förutsättningar i den offentliga förvaltningen och 
tillvägagångssätt att effektivisera den så att verksamheter kan bedrivas mer ändamålsenlig, men 
endast specifika myndigheter kan besvara sådana frågor som faller inom deras respektive verksam-
hetsområden, varför de också vanligtvis har ett bemyndigande att stödja sig på och inte endast en 
instruktion.703 Detta kan jämföras med hur säkerhetsaspekter lyfts fram i Diggs instruktion (8 §).704 
För jämförelse är detta egentligen inte nödvändigt för arkiv och bevarande eftersom Digg ska förhålla 
sig till arkivlagen, arkivförordningen och Riksarkivets föreskrifter, på samma sätt som Riksarkivets 
ska förhålla sig till andra författningar, däribland Diggs föreskrifter. Denna relation gäller alla myn-
digheter och tolkas här vara överflödigt att reglera i en instruktion. Till exempel, med följande lydelse: 
 

Myndigheten ska bedriva arbetet med digitalisering av den offentliga förvaltningen på ett sätt 

som säkerställer att handlingar framställs med hänsyn till behovet av beständighet. 

 

4.5.2.2.1 Överlappning av uppgifter 

Mot bakgrund av vad som sagts (a. 4.5.2.2) tolkas ett förslag till Avsedda förändringar (a. 2.4) över-
lappa med Diggs ledaransvar. Att inrätta en Plattform för samarbete (a. 2.4.6) kan inrymmas under 
Riksarkivets instruktion (a. 4.2.1). Till exempel, ”… verka för ökad enhetlighet och samordning mellan 
den statliga och den kommunala arkivhanteringen, …” (5 § 4). Det är emellertid en uppgift som även 
kan tillfalla Digg i enlighet med deras instruktion om att 
 

4 § Myndigheten ska vidare … 2. samordna frågor om gemensamma standarder, format, 

specifikationer och  liknande  krav  för  den  offentliga  förvaltningens  elektroniska  

informationsutbyte, … 

                                                
703  Instruktioner till myndigheter är förordningar, och således rättsregler, varför principen bör gälla om lex specialis 

derogat legi generali. Det vill säga, att en mer specifik rättsregel gäller framför en mer generisk. 
704  Digg ska ”… bedriva arbetet med digitalisering av den offentliga förvaltningen på ett sätt som säkerställer 

skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och informationssäkerhet i övrigt samt skyddet av den personliga 
integriteten.”. 
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Den avgörande skillnaden bör vara om samordningen avser beständighet i allmänhet, vilket omfattar 
alla typer av verksamheter, eller arkivbeständighet, vilket omfattar särskilt verksamheter i arkivsek-
torn. Riksarkivet bör därför ha en dialog med Digg om deras syn på förslaget om att inrätta en platt-
form. 

4.5.2.3 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 

I förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte förordnar regerin-
gen statliga myndigheter att under vissa omständigheter ”… hantera sina utgående beställningar av 
varor och tjänster elektroniskt. …” (3 §), vilket förutsätter att de använder elektroniska materiel och 
metoder. För detta syfte har Digg bemyndigats att meddela föreskrifter 
 

… om hanteringen av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara 

gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och 

fakturering av varor och tjänster. Myndigheten ska vid utarbetande av föreskrifter beakta 

nationell och internationell standard. 

 
Bemyndigandet tolkas ge Digg rätt att föreskriva om vad som krävs med hänsyn till behovet av 
elektroniska informationsutbyte, vilket innefattar tekniska krav, men av bestämmelsen framgår att 
bemyndigandet är bredare än så och omfattar hanteringen av beställningar. Det tolkas även inne-
bära att Digg måste ta hänsyn till alla aspekter av hanteringen med hänsyn till verksamhetens behov 
och krav, däribland vad som krävs med hänsyn till behovet av beständighet i allmänhet för Utbytes-
format (a. 2.3.7.2.2), och arkivbeständighet i synnerhet om de framställda elektroniska handlingarna 
ska bevaras för all framtid, varför Riksarkivets föreskrifter aktualiseras. 
 
Med andra ord, det är ett särskilt fall som Digg kan för statliga myndigheter föreskriva vad som gäller, 
liknande hur Riksarkivet kan föreskriva för statliga myndigheter med flera om vad som gäller i det 
särskilda fallet handlingar ska bevars för alla framtid och, eller överlämnas till Riksarkivet. 

4.5.2.4 Arkivförordning (1991:446) 

Med stöd av 15 § arkivförordningen kan Digg 
 

… för statliga myndigheter samt organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning 

som ska publiceras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av 

handlingar från den offentliga förvaltningen. Förordning (2018:1487). 

 
Bemyndigandet avser den förteckning ”En myndighet ska publicera … över vilka typer av handlingar 
som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information.” (11 
§ andra stycket i lagen om vidareutnyttjande), och inte till exempel vad som för olika fall krävs av 
materiel och metoder med hänsyn till behovet av vidareutnyttjande. 
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Digg har upprättat en portal för öppendata,705 och i för närvarande pågår arbete med att införa en 
reviderad version av standarden för metadata-katalogen DCAT-AP.706 

4.5.3 Kammarkollegiet 

4.5.3.1 Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 

I förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet kan läsas att myndigheten har många 
varierande uppgifter. Av betydelse i sammanhanget är att: 
 

8 a § Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för andra 

statliga myndigheter. Inom området informations-teknik gäller ansvaret den offentliga 

förvaltningen. I uppgiften ingår att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de 

samordnade ramavtal som myndigheten har upphandlat.  

Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffning av 

varor och tjänster. Inom området informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta 

förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar.  

 
Ansvarig avdelning är Statens inköpscentral, enheten för IT-upphandling:707 
 

På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för 

kommuner och regioner som anslutit sig till respektive ramavtalsområde. 

Enheten underlättar bland annat för offentlig sektor att minska sin inlåsning i olika IT-system. 

Det sker dels genom upphandling av programvaror med öppen källkod, dels genom att 

tillhandahålla en lista på aktuella och lämpliga öppna standarder. 

 
Ansvarsfördelningen mellan Kammarkollegiet och Riksarkivet är tydligt, men en närmare dialog be-
hövs för att redan vid upphandling få en mer praktisk omsättning av lämpliga materiel och metoder 
med hänsyn till behovet av beständighet och arkivbeständighet. Till exempel, 

– varför har inte kammarkollegiet tidigare särskilt belyst RA-FS 2009:2? 

– vilka problem finns med att kravställa vissa eller alla specifikationer i förslagen? 

4.5.4 Lantmäteriet 

Lantmäteriet har flertal bemyndigande i både lag och förordningar, allt från att generiskt verkställig-
hetsföreskrifter till mer avgränsade och specifika tillämpningsområden.708 

                                                
705  https://www.dataportal.se/ (20200912) 
706  https://www.dataportal.se/sv/artiklar/3207/specifikationen-for-metadata-ar-nu-uppdaterad (20200912) 
707  https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/statens-inkopscentral (20200912) 
708  Se vidare Lantmäteriets författningssamling. 
 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Foreskrifter/ (20200913) 

https://www.dataportal.se/
https://www.dataportal.se/sv/artiklar/3207/specifikationen-for-metadata-ar-nu-uppdaterad
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/statens-inkopscentral
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Foreskrifter/
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4.5.4.1 Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation 

I förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation får Lantmäteriet ansvar för den övergripan-
de samordningen av den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinfor-
mation (2 kap. 1 §), medan informationsansvaret för specifika områden är fördelat mellan olika myn-
digheter (3 kap.).709 Förordningen bemyndigar Lantmäteriet att utfärda verkställighetsföreskrifter (3 
kap. 17 §) om genomförandet av informationsansvaret utifrån krav uppställda i förordningen och 
Kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med avseende på nättjänster, och Kommissionens för-
ordning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/2/EG om metadata (a. 4.7.2.4). Föreskrifter utfärdade av Lantmäteriet med stöd 
av bemyndigandena har inte påträffats. 
 
De krav som kan läsas i förordningen är: 
 

Informationshanteringstjänster 

4 §   Det ska finnas informationshanteringstjänster som gör det möjligt att 

1. söka efter geografisk miljöinformation och att söka efter andra informationshanteringstjänster 

med utgångspunkt i innehållet i motsvarande metadata samt att visa innehållet i metadata 

(söktjänster), 

2. se geografisk miljöinformation och, i fråga om sådan information som presenteras i form av 

kartor eller liknande, navigera i den, zooma in och ut i den, panorera i den och att se på den 

genom att lägga olika informationslager på varandra och var för sig samt att hitta förklarande 

information och det relevanta innehållet i de metadata som rör informationen 

(visningstjänster), 

3. ladda ned och, om det är lämpligt, få direkt åtkomst till kopior av geografisk 

miljöinformation eller delar av den (nedladdningstjänster), 

4. omvandla geografisk miljöinformation så att den utan regelbundet återkommande manuella 

åtgärder blir användbar i det sammanhängande systemet (omvandlingstjänster), och 

5. komma i kontakt med andra informationshanteringstjänster och e-handelstjänster så att man 

kan använda dem (förbindelsetjänster). Förordning (2016:1192). 

5 §   Söktjänster enligt 4 § 1 ska innebära att man kan söka geografisk miljöinformation med 

sökkriterier som avser 

1. nyckelord, 

2. klassificering av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster, 

                                                
709  Förutom Lantmäteriet själv, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och 

omsorg, Luftfartsverket, Länsstyrelser, MSB, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, SCB, Sjö-
fartsverket, Skogsstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens geotekniska institut, Statens jordbruksverk, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges lantbruksuniversi-
tet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket. 
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3. informationens kvalitet och validitet, 

4. uppgifter om hur den geografiska miljöinformationen uppfyller sådana bestämmelser som 

avses i 3 §, 

5. geografiskt läge, 

6. de villkor som gäller för att få tillgång till och använda geografisk miljöinformation och 

informationshanteringstjänster, 

7. vem eller vilka som är informationsansvariga, och 

8. vem eller vilka som upprättar, förvaltar, underhåller eller distribuerar geografisk 

miljöinformation eller informationshanteringstjänster. 

… 

Metadata 

9 §   Metadata för viss geografisk miljöinformation eller en viss informationshanteringstjänst ska 

innehålla uppgifter om 

1. hur informationen uppfyller sådana bestämmelser som avses i 3 §, 

2. de avgifter och andra villkor som gäller för att få tillgång till och använda informationen eller 

informationshanteringstjänsten, 

3. informationens kvalitet och validitet, 

4. vem eller vilka som är informationsansvariga, 

5. vem eller vilka som upprättar, förvaltar, underhåller eller distribuerar informationen eller 

informationshanteringstjänsten, 

6. begränsningar för allmänhetens möjligheter att via informationshanteringstjänster få tillgång 

till informationen eller informationshanteringstjänsten, i den mån sådana begränsningar finns, 

och 

7. skälen för de begränsningar som avses i 6. 

Metadata ska vara fullständiga och aktuella samt hålla en så hög kvalitet att de gör det möjligt att 

finna, inventera och utnyttja informationen eller informationshanteringstjänsten. 

 
I förordningen hänvisas vidare till ytterligare krav, vilka alltså inte omfattas av Lantmäteriets bemyndi-
gande, Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga data-
mängder och datatjänster (a. 4.7.2.3), och Kommissionens beslut (2009/442/EG) av den 5 juni 2009 
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om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller övervakning 
och rapportering.710 
 
Kraven tolkas inte överlappa med Riksarkivets bemyndigande i 2 § arkivförordningen, eftersom redo-
gjorda krav verkar avse dels användningen och hanteringen av information, dels innehållet i hand-
lingar. 

4.5.4.2 Inskrivningsförordning (2000:309) och fastighetsbildningskungörelse (1971:762) 

I Inskrivningsförordning (2000:309) bemyndigas Lantmäteriet (3 §) att  
 

… meddela föreskrifter om hur en elektronisk handling ska vara beskaffad, hur handlingens 

överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt och vad som i övrigt ska gälla om det 

tekniska förfarandet för verifiering av innehåll i och utställare av ett elektroniskt dokument i de 

ärenden som avses i 2 § [inskrivningsärenden]. 

Lantmäteriet får lämna en ingivare tillstånd att ge in handlingar i form av ett elektronisk[t] 

dokument på annat sätt än enligt de meddelade föreskrifterna. Vid prövningen ska Lantmäteriet 

beakta 

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska sakkunskap som krävs 

för elektronisk ingivning, och 

2. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör ställas med hänsyn till det 

elektroniska förfarandets uppbyggnad och funktion. 

 
Lantmäteriet har med stöd av bemyndigandet utfärdat två författningar. I författning med Lantmäte-
riets föreskrifter (2017:4) om digital ansökan i inskrivningsärenden711 i senaste lydelsen712 regleras 
vilka ansökningar i inskrivningsärenden som får inkomma i form av ett elektroniskt dokument (1, 4 
§§). Författningen ställer endast krav på form och funktion, dels användandet av elektronisk legitime-
ring och elektroniska underskrifter (3-4 §§), dels bilder och texter (4 §). Det ställs inga tekniska krav 
på handlingarna. I författning med Lantmäteriets föreskrifter (2018:2) om e-ansökan i inskrivnings-
ärenden713 regleras ansökningar i inskrivningsärenden genom Lantmäteriets tjänst E-ansökan (1 §) 
av en ingivare (3 §). Författningen ställer endast krav på form och funktion, dels bestyrkande, dels 
bilder och texter (5 §). Det ställs inga tekniska krav på handlingarna. 
 
I 38 § fastighetsbildningskungörelse (1971:762) bemyndigas Lantmäteriet att 
 

… meddela närmare föreskrifter om 

                                                
710  Inte längre ikraft. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02009D0442-20090605 (20200923) 
711  https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs174.pdf (20200913) 
712  Lantmäteriets föreskrifter (2020:4) om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2017:4) om digital ansökan i 

inskrivningsärenden 
 https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs-2020-4.pdf (20200913) 
713  https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs182.pdf (20200913) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02009D0442-20090605
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs174.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs-2020-4.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs182.pdf
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1. förande av dagbok, 

2. akter, 

3. arkivering, och 

4. fastställande av lösen. 

Lantmäteriet får också i övrigt meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av 

fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen, 

lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning och denna 

kungörelse. 

 
I 26 § inskrivningsförordning (2000:309) bemyndigas Lantmäteriet att 
 

… meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. 

 
Bemyndiganden är mycket generiska. Lantmäteriet har med det förra bemyndigandet utfärdat en 
författning.714 I författning med Lantmäteriets föreskrifter (2018:1) om mottagningsställe för elektro-
niska handlingar715 regleras mottagningsställe för ansökningar om lantmäteriförrättning och inskriv-
ningsärenden med elektroniska handlingar (1 §). De tekniska krav som ställs är att ansökningarna 
 

... ska ges in i sådant format och med sådana rutiner att lantmäterimyndigheten kan ta emot, läsa 

och bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten. 

 
De tekniska kraven tolkas inte överlappa med Riksarkivets bemyndigande i 2 § arkivförordningen, 
vilket riktar sig till offentliga verksamheter, medan Lantmäteriet ställer krav på utomstående. 
 
Det finns sedan andra författningar som berör elektroniska handlingar och bör uppmärksammas, 
men som faller utanför denna konsekvensutredning.716 

4.5.4.3 Förordning (1994:598) om pantbrevsregister 

I förordning (1994:598) om pantbrevsregister finns två bemyndiganden. 
 

                                                
714  Författningen hänvisar även till ett bemyndigande i 19 kapitlet 10 a § jordabalken, men där anges endast ”Om 

en ansökan om inskrivning ges in i form av ett elektroniskt dokument, skall den lämnas till ett mottagningsställe 
för elektroniska dokument som inskrivningsmyndigheten har anvisat. Ansökan skall anses ha kommit in till 
inskrivningsmyndigheten när den har anlänt till ett sådant mottagningsställe.”. Jämför 4 kapitlet 8 d § fastighets-
bildningslagen (1970:988) ”En ansökan som ges in elektroniskt ska lämnas till det mottagningsställe för elek-
troniska handlingar som lantmäterimyndigheten anvisar. Ansökan ska anses ha kommit in till lantmäterimyn-
digheten när den har anlänt till det mottagningsstället.”. Bemyndigande för att ange mottagningsställe för in-
skrivningsärenden bör lämpligen vara 26 § inskrivningsförordningen (2000:309). 

715  https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs181.pdf (20200913) 
716  Till exempel, se Lantmäteriets föreskrifter (2012:4) om informationssäkerhet vid förande av automatiskt 

behandlad registerkarta. 
 https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs124.pdf (20200913) 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs181.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs124.pdf
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Elektronisk ingivning 

13 §   Lantmäteriet får meddela föreskrifter om 

1. att någon annan än den som har fått tillstånd enligt 14 § lagen (1994:448) om 

pantbrevsregister får ge in ansökningar, medgivanden till registreringsåtgärder och 

framställningar om utlämnande av uppgifter genom ett elektroniskt dokument, och 

2. det tekniska förfarandet när ansökningar, medgivanden och framställningar ges in till 

Lantmäteriet genom ett elektroniskt dokument eller på något annat sätt med hjälp av 

automatiserad behandling. 

… 

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet 

14 §   Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid förandet av 

pantbrevsregistret. 

 
Det har inte påträffats föreskrifter från Lantmäteriet utfärdade med stöd av bemyndigandena. Be-
myndigandet tolkas vara mer långtgående än att endast ställa tekniska krav och innefattar använd-
ningen och hanteringen av elektroniska handlingar. 

4.5.5 MSB 

MSB har utfärdat flertal föreskrifter i författningar inom olika områden,717 varav området om krisbe-
redskap och informationssäkerhet närmast berör denna konsekvensutredning.718 

4.5.5.1 Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring 

I 3 § andra stycket förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
elektronisk identifiering bemyndigas MSB att meddela föreskrifter om vilka säkerhetsegenskaper ska 
uppfyllas av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar 
för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar. En författning med sådana föreskrifter från MSB 
har inte påträffats. 

4.5.5.2 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap 

I 19 § förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap bemyndigas MSB att utfärda bland annat krav på säkerhet för statliga myndighet-
ers informationshanteringssystem. Med stöd av bemyndigandet har MSB utfärdat ett par författnin-
gar.719 I författning med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2020:7) om 
säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter720 finns krav på bland annat materiel 

                                                
717  https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/ (20200913) 
718  https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/ (20200913) 
719  Till exempel, se även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2020:6) om informations-

säkerhet för statliga myndigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2018:8) om 
informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 

720  https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-7-foreskrifter-om-sakerhetsatgarder-i-informationssystem-for-

statliga-myndigheter.pdf (20200913) 

https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/
https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-7-foreskrifter-om-sakerhetsatgarder-i-informationssystem-for-statliga-myndigheter.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-7-foreskrifter-om-sakerhetsatgarder-i-informationssystem-for-statliga-myndigheter.pdf
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och metoder, och deras användning och hantering. Krav från MSB ses som kompletterande och inte 
som konkurrerande med krav från Riksarkivet . En verksamhet måste bedöma för- och nackdelar 
med olika materiel och metoder och avväga deras lämplighet med hänsyn till bland annat behov av 
och krav på beständighet och säkerhet för att använda i det enskilda fallet. 

4.5.6 PTS 

Ansvarsområdet för PTS kan med terminologin i denna konsekvensutredning sammanfattas omfatta 
yttre interoperabilitet (a. 2.3.7, 2.3.7.2.1), och frågor om förvaltning och infrastruktur.721 

4.5.6.1 Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring 

I förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identi-
fiering har PTS bland annat utsetts till tillsynsmyndighet (4 §) för tillämpningsområdet för förordning 
(EU) 910/2014 och bemyndigats att meddela föreskrifter om dels krav för ackreditering av organ för 
bedömning av överensstämmelse, hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och rapporte-
ring av bedömningar av överensstämmelse (2 § 1-3), dels certifiering av anordningar för skapande 
av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroni-
ska stämplar (3 § första stycket). Det har inte påträffats föreskrifter från PTS utfärdade med stöd av 
bemyndigandena. Av vad som sagts om bland annat Digg (a. 4.5.2) och MSB (a. 4.5.5), ses de krav 
PTS kan ställa som kompletterande och inte konkurrerande till de krav som Riksarkivet kan ställa. 

4.5.7 Upphandlingsmyndigheten 

4.5.7.1 Förordning (2020:332) om upphandlingsstatistik 

I förordning (2020:332) om upphandlingsstatistik kan läsas att:  
 

Statistikdatabasen 

10 §   Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, 

meddela föreskrifter om 

1. vilka uppgifter statistikdatabasen ska innehålla, och 

2. vilka uppgifter från och om annonser om upphandling som får begäras från den som driver en 

registrerad annonsdatabas. 

Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, meddela 

ytterligare föreskrifter om driften av statistikdatabasen. 

Registrerade annonsdatabaser 

11 §   Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, 

meddela föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om 

teknisk prestanda. 

                                                
721  Se vidare Post-och telestyrelsens föreskrifter (2015:2) om krav på driftsäkerhet i senaste lydelsen föreskrifter 

(2020:1) om ändring i Post-och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet, förordning 
(2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen, förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för 
Sverige på internet, förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
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Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, meddela 

ytterligare föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om 

1. funktionalitet, 

2. tillgänglighet, och 

3. servicenivå. 

 
I Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål an-
vänds bemyndigandet för att närmare reglera vilka uppgifter den som driver en registrerad annons-
databas ska rapportera till statistikmyndigheten (1-3 §).722 Av bilaga A till författningen framkommer 
att för överföringen av uppgifter från och om annonser om upphandling från en registrerad annons-
databas till statistikmyndigheten, även kallat från ”system-till-system”, ska verksamheter använda 
det ”standardiserade tekniska filformatet” UBL (Universal Business Language) version 2.3.723 
 
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter utgår från och anpassar Kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offent-
liggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförord-
ning (EU) 2015/1986 (”eForms”).724 UBL specificerar i terminologin av författningsförslagen ett infor-
mationsformat. De standardformulär som omfattas av Kommissionens genomförandeförordning är 
avsedda för offentliggörande av meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning. 

– Fråga om i vilken utsträckning informationsformatet förekommer i svensk offentlig sektor. 

– Om informationsformatet endast förekommer hos upphandlingsmyndigheten, fråga om myndig-
heten avser att bevara allmänna handlingar i informationsformatet för all framtid. 

4.6 Förhållandet till nationell rätt 

4.6.1 Riksdag och regering 

Det finns flera bemyndiganden än vad som redogjorts för om Andra myndigheters närliggande ans-
var, uppgifter, och bemyndiganden (a. 4.5). Till exempel, i 7 kapitlet 7 § försäkringsrörelseförordning 
(2011:257) bemyndigas polismyndigheten att meddela föreskrifter om elektronisk inlämnande av 
uppgifter i 19 kapitlet 46 § försäkringsrörelselag (2010:2043):725 
 

Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel får sådan kunskap som avses 

i 45 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en 

utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren 

eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en 

annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av 

en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form. 

 

                                                
722  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/ufs/ufs_2020_1.pdf (20210630) 
723  https://www.oasis-open.org/committees/ubl/ (20200918) 
724  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R1780 (20210630) 
725  Det har inte påträffats föreskrifter från polismyndigheten utfärdade med stöd av bemyndigandet. 
 https://polisen.se/lagar-och-regler/polismyndighetens-forfattningssamling/ (20201025) 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/ufs/ufs_2020_1.pdf
https://www.oasis-open.org/committees/ubl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R1780
https://polisen.se/lagar-och-regler/polismyndighetens-forfattningssamling/
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Av redogjorda myndigheters ansvar, uppgifter och bemyndiganden i förhållande till den övergripande 
lagstiftningen tolkas en relativ tydlig fördelning av teknikoberoende, teknikberoende, teknikspecifika 
regleringar. Detta följer av hur normhierarkin i rättsordningen har organiserats och utvecklats, men 
utifrån naturliga, eller politiska, och inte logiska villkor. Till exempel, det finns inga egentliga hinder 
mot att i grundlag reglera teknikspecifika krav. Av denna anledning är inte fördelningen mellan teknik-
oberoende och teknikberoende regler alltid lika tydlig, till skillnad från teknikspecifika regler. Till 
exempel, se modellen i Figur 48 över Riksarkivets författningssamling (a. 4.6.3). Ur ett teknikspecifikt 
perspektiv framgår en tydligare gränsdragning än från de övriga perspektiven. Till exempel, ur ett 
teknikoberoende och teknikberoende perspektiv återfinns regler om form och funktion, innehåll eller 
användning och hantering av handlingar utspridda över hela normhierarkin.726 Jämför redogörelsen 
av Andra myndigheters närliggande ansvar, uppgifter, och bemyndiganden (a. 4.5) med följande 
lagkrav. 
 
I 19 kapitlet jordabalken (1970:994) särskiljs handlingar i elektronisk form. 
 

9 §   Inskrivningsmyndigheten skall sammanföra handlingarna i inskrivningsärendena i akter. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 

akterna skall utgöra en del av ärenderegistret, om de är i elektronisk form. 

... 

10 §   Den som vill ansöka om inskrivning enligt 20-24 kap. skall göra detta i pappersform. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en 

ansökan om inskrivning får ges in i form av ett elektroniskt dokument. 

 
I 2 kapitlet årsredovisningslag (1995:1554) finns allmänna bestämmelser om årsredovisning, däri-
bland om Form m.m. Uppmärksamma kraven på innehållsformat727 som språk och angivande av 
uppgifter. 
 

5 §   Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska 

avfattas på svenska. 

Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer 

och säte. 

Om företaget är i likvidation, ska detta anges. 

 
I lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation ställs funktionella behov och krav på dels innehållet, 
dels användning och hantering. 
 

                                                
726  Jämför brottsbalken 14 kapitlet 1 § om skydd av handlingars form och funktion (urkunder), och 15 kapitlet 11 

§ om skydd av handlingars innehåll (osant intygande). 
727  Se vidare Figur 43. 
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4 §   Med informationshanteringstjänst avses i denna lag en funktion för att elektroniskt söka, 

visa eller ladda ned information, att elektroniskt omvandla eller bearbeta informationen eller att 

elektroniskt koppla ihop olika sådana funktioner med varandra. 

6 §   Den som är informationsansvarig enligt 5 § ska ta fram och tillhandahålla upplysningar i 

elektronisk form som beskriver den geografiska miljöinformationen och de 

informationshanteringstjänster som hör samman med informationen (metadata). 

Metadata ska avse informationens och tjänsternas innehåll, uppkomst och aktualitet, hur man kan 

finna och använda dem samt hur de presenteras och fungerar eller är avsedda att fungera i det 

sammanhängande informationssystemet. 

Metadata ska vara samordnade med informationen och tjänsterna så att det underlättar sökningen 

och användningen. 

 
I lag (2019:668) om upphandlingsstatistik ställs funktionella behov och krav på dels innehållet, dels 
användning och hantering. 
 

12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

vilka uppgifter för statistikändamål som statistikmyndigheten får begära från den som driver en 

registrerad annonsdatabas, samt om innehållet i och driften av statistikdatabasen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för 

registrerade annonsdatabaser om 

   1. teknisk prestanda, 

   2. funktionalitet, 

   3. tillgänglighet, och 

   4. servicenivå. 

… 

 
Med andra ord, den teknikoberoende och teknikberoende gränsdragningen korresponderar mer med 
befintliga regler om form och funktion respektive informationsformat. Av de exempel som redogjorts 
för i denna konsekvensutredning förekommer de förra oftare i lagar, medan det senare mer i före-
skrifter, och båda i förordningar.728 Det finns egentligen ingen anledning i övergripande regleringar 
använda teknikberoende termer. Till exempel, metadata. Av betydelse bör vara att det finns uppgifter 
om, information om eller beskrivningar av handlingar som avser att uppfylla ett eller annat behov 
eller krav. Metadata är en teknikberoende metod, och samma krav kan uppfyllas med andra metod-
er. Till exempel, dokumentation, förteckningar, eller anteckningar av ett innehåll. 
 

                                                
728  Jämför Konsekvenser (a. 2.3.7.6), om en strävan bland myndigheter att utelämna tekniska frågor eller att 

sådana frågor är avklarade. 
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Tillämpningsområdet för denna konsekvensutrednings förhållande till nationell rätt är den teknikspe-
cifika regleringen som möjliggör användningen och hanteringen av elektroniska handlingar, över tid, 
i dels former och funktioner som riksdagen och regeringen uppställer, dels i informationsformat som 
andra myndigheter tar fram. Till exempel, hur [teknisk eller innehålls-] metadata kodas och kan 
avkodas i FFV1, HTML, PDF, PNG, UTF-8, XML. Denna teknikspecifika nivå tolkas därför vara ett 
tydligt avgränsat område i rättsordningen som avser att möjliggöra eftersträvade ändamål, men inte 
ett ändamål i sig, vilket oftast är en politisk fråga. 

4.6.2 Kommuner och regioner 

4.6.2.1 14 kapitlet 3 § regeringsformen 

Det framgår av Konsekvenser enligt 8 § andra stycket (a. 1.2.3.1) att författningsförslaget varken 
direkt eller indirekt kommer att medföra förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, 
respektive grunderna för kommunernas eller regionernas organisation eller verksamhetsformer. 
Detta följer även vad som sagts i denna konsekvensutredning i övrigt. Till exempel, om Förhållandet 
till nationell rätt (a. 4.6). 
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4.6.3 Riksarkivets författningssamling 

 

Figur 48 En översikt av Riksarkivets modell för föreskrifter.729 Översikten har inte uppdaterats på ett tag, och återger inte 

Riksarkivets författningssamling i dagens lydelse. Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

                                                
729  https://riksarkivet.se/Media/Bilder/doi-T/RA-FS modell.jpg (20200918) 

https://riksarkivet.se/Media/Bilder/doi-T/RA-FS%20modell.jpg
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Placeringen av tillämpningsområdet för denna konsekvensutredning i Riksarkivets modell framgår 
tydligt av Figur 48. Det rör sig om tekniska krav för elektroniska handlingar. Bestämmelser i RA-FS 
2009:1 kommer att tills vidare fortsätta att gälla tillsammans med andra befintliga föreskrifter. 

4.7 Förhållandet till unionsrätten 

Unionsrätten är en del av varje medlemsstats rättsordning och ska tillämpas tillsammans med den 
nationella rätten. För svenska myndigheter innebär det ett ansvar att känna till det unionsrättsliga 
regelverket, följa och tillämpa det korrekt. Denna skyldighet är oberoende av vad som annars sägs 
eller inte sägs av riksdagen, regeringen eller andra svenska myndigheter.730  
 
Tillämpningsområdet för denna konsekvensutrednings förhållande till unionsrätten tolkas ha tre 
kopplingspunkter. Den första punkten är att förhålla sig till eventuella tekniska krav som har ställts i 
unionens Rättsliga texter (a. 4.7.2). Den andra punkten är bedömningen om en Anmälningsskyldig-
het (a. 4.7.1) föreligger vid utfärdandet av nationella rättsregler, allmänna råd, vägledningar.  
 
Den sista kopplingspunkten är de insatser och utvecklingar som sker inom unionen, i och mellan 
medlemsstaterna. Detta berörs delvis i olika avsnitt i denna konsekvensutredning och författnings-
kommentarerna. Till exempel, arbetet med CASM och webbriktlinjer inom EU (a. 2.2.7.2.1) vid Inter-
nationella jämförelser (a. 2.2.7.2) av Standarder och interoperabilitet (a. 2.2.7). Av praktiska skäl 
krävs emellertid en viss avgränsning. Till exempel, ett område av intresse att bevaka är Tekniska 
föreskrifter i andra medlemsstater (a. 4.7.3), men som är svårt på grund av bland annat omfattningen 
av det arbete som krävs. Detta avsnitt får uppdateras efter behov med tiden. 

4.7.1 Anmälningsskyldighet 

4.7.1.1 Bakgrund 

4.7.1.1.1 Gällande rätt 

Unionsrätten kan beskrivas vara antingen harmoniserad eller icke-harmoniserad. I de områden uni-
onsrätten är harmoniserad har medlemsstaterna kommit överens om gemensamma rättsregler som 
ska gälla inom unionen. I de områden unionsrätten inte är harmoniserad utgörs unionsrätten av 
medlemsstaternas nationella regleringar. I dessa områden måste medlemsstaterna själva vid lag-
stiftning beakta principen om den fria rörligheten och inte hindra den genom nationella regleringar. 
Två icke-harmoniserade områden som emellertid nationella regleringar fortfarande orsakar hinder 
för den fria rörligheten på unionens inre marknad är nationella tekniska föreskrifter för varor och 
nationella regler för e-tjänster. För att motverka dessa hinder antog EU anmälningsdirektivet för att 
införa en unionsgemensam anmälningsprocedur som ska säkerställa att nationella regler inte i onöd-
an inskränker den fria rörligheten av varor eller e-tjänster. Anmälningsproceduren fungerar som ett 
”europeiskt remissförfarande” för att hålla en öppen och transparent regleringsdialog mellan dels 
den Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, dels medlemsstaterna, dels EU och privata 
intressenter. Alla anmälningar återfinns i en offentlig databas benämnd Tris-databasen (eng. Techni-
cal Regulation Information System).731 

                                                
730  Inremarknadsguide för myndigheter (a. 2.1) EU-rätt är en del av svensk rätt. 
 Jämför 3 § myndighetsförordning (2007:515) ”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksam-

heten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndighe-
ten hushållar väl med statens medel.”. 

731  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (a. 1) Ett europeiskt remissförfarande för tekni-
ska föreskrifter och e-tjänstereglering. 
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Förutom anmälningsskyldigheten i unionsrätten finns andra internationella anmälningsförfaranden 
som kan aktualiseras för myndigheter som reglerar produkter och tjänster, varav de viktigaste732 är 
avtal om tekniska handelshinder eller TBT-avtalet (eng. Technical barriers to trade agreement) med 
Världshandelsorganisationen, förkortat på engelska som WTO (eng. World Trade Organization),733 
tjänstedirektivet (2006/123/EG) implementerad genom lag (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden,734 och varuförordning (EU) 764/2008.735 De två senare kan inte tolkas vara tillämpliga 
för denna konsekvensutredning. Tjänstedirektivet omfattar en statlig eller kommunal myndighet eller 
ett annat organ som har till uppgift att pröva frågor om tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet 
eller kontrollera sådan verksamhet (4 § i den svenska lagen). Varuförordningen omfattar adminis-
trativa beslut riktade mot ekonomiska aktörer, vilka fattas eller avser att fattas på grundval av en 
teknisk regel som kan direkt eller indirekt hindra en produkt som lagligen sålts i ett annat medlems-
land (art. 2). 
 
I förordning (1994:2029) om tekniska regler instrueras statliga myndigheter att iaktta Sveriges för-
pliktelser enligt bland annat TBT-avtalet (1 § 1), och anmälningsdirektivet (1 § 3). 
 
Anmälningsskyldigheten gäller inte för vad som närmast kan beskrivas som tekniska ”verkställig-
hetsföreskrifter” för att genomföra EU-lagstiftning, eller internationella avtal som gäller för alla EU-
länder, såvida dessa inte medger betydande regleringsutrymme för nationella avvikelser.736 Anmäl-
ningsskyldigheten är därför som huvudregel endast tillämplig på det icke-harmoniserade området, 
och när myndigheter 
 

3 §   … utarbetar en teknisk regel ska [de] se till att regeln utformas så att den 

1. inte hindrar handeln med andra länder mer än vad som behövs för att tillgodose syftet med 

regeln, och 

2. säkerställer att sådana varor eller informationssamhällets tjänster som uppfyller likvärdiga 

krav enligt regler som gäller i något annat land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, …, inte hindras tillträde till den svenska marknaden. 

4 §   … avser att ändra eller upphäva en teknisk regel eller utarbeta en ny, skall undersöka om det 

finns en internationell eller europeisk standard på området samt utreda möjligheten att anpassa 

regeln till den. Det som nu sagts gäller också förslag till sådana standarder. Myndigheten bör i ett 

sådant fall utforma regeln så att den är förenlig med standarden. 

 

                                                
732  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (a. 3) Andra anmälningsförfaranden. 
733  Sverige är representerad i WTO genom EU. Europaparlamentet (2019-11) Faktablad om Europeiska unionen, 

Yttre förbindelser Utrikeshandelsförbindelser. 
 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/160/europeiska-unionen-och-dess-handelspartner (202000920) 
734  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre mark-

naden. 
735  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning 

av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upp-
hävande av beslut nr 3052/95/EG. 

736  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (a. 1.3) Hur påverkar anmälningsproceduren 
svenska myndigheter?, (2.6) Finns det ett undantag för förslaget?. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/160/europeiska-unionen-och-dess-handelspartner
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Myndigheter är skyldiga att anmäla alla nya förslag till tekniska föreskrifter för varor och e-tjänster 
till den Europeiska kommissionen. Detta sker i Sverige genom underrättelser för anmälan till Kom-
merskollegium (6 §). 

4.7.1.1.2 Tidigare bedömning 

Riksarkivets föreskrifter har tidigare behandlats av Kommerskollegium i yttrande (2013-11-26) Bed-
ömning av anmälningsskyldighet, enligt direktiv 98/34/EG, av Riksarkivets föreskrifter – RA-FAS 
2009:2, RA-FS 2012:8, RAFS 2013:2 samt RA-FS [2013:4] (dnr 3.4.1-2013/112-26). Kommerskolle-
giums bedömning av RA-FS 2009:2 var att ”… de elektroniska handlingar som myndigheterna upp-
rättar … i regel inte utgör produkter i anmälningsdirektivets mening. Detta gäller i den mån handling-
arna inte framställs i ett kommersiellt syfte. Om föreskrifterna däremot innebär tekniska krav för den 
programvara som myndigheterna upphandlar för hantering av elektroniska handlingar, bedömer vi 
att föreskrifterna innehåller tekniska föreskrifter i anmälningsdirektivets mening.” (s. 3). 
 
Utifrån den bedömningen har antagandet fram tills en ny bedömning (a. 4.7.1.3) varit att de tekniska 
krav som ställs på materiel och metoder avser framställningen av elektroniska handlingar, och inte 
användningen och hanteringen av dem. Till exempel, de tekniska kraven avser inte att ett bildredi-
geringsprogram, en databashanterare, eller ett kontorsprogram ska tillhanda funktionaliteter för att 
arbeta med elektroniska handlingar för sådana syften. Detta stämmer väl överens med att Riksarki-
vets bemyndigande inte tolkas omfatta innehållet i handlingar, med undantag för frågor om gallring. 
För elektroniska handlingar som är program tolkas ”innehållet” motsvara just de specifika funktiona-
liteter som ett program utför. Till exempel, en sökfunktion, kortkommandon, språkval. Eventuella krav 
avser endast framställningen av programmet, och inte innehållet, med hänsyn till behovet av bestän-
dighet. Till exempel, krav på kompilatorn, programtolk, programmeringsspråk, och rättsliga villkor. 

4.7.1.2 Överväganden 

Fråga om Avsedda förändringar (a. 2.4) omfattas av anmälningsskyldigheten. För denna bedömning 
kommer konsekvensutredningen att följa kommerskollegiums vägledning om Anmälningsprocedu-
ren för tekniska föreskrifter och e-tjänster. 

1. Reglerar myndigheten produkter? (a. 4.7.1.2.1) 

2. Reglerar myndigheten e-tjänster? (a. 4.7.1.2.2) 

3. Innehåller myndighetens förslag tekniska föreskrifter? (a. 4.7.1.2.3) 

4. Ställer myndigheten nya krav på produkter eller e-tjänster? (a. 4.7.1.2.4) 

5. Är föreskrifterna rättsligt eller faktiskt bindande? (a. 4.7.1.2.5) 

6. Finns det ett undantag för förslaget? (a. 4.7.1.2.6) 
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Oavsett utfallet av bedömningen ska Kommerskollegium ges tillfälle att få yttra sig över den.737 Detta 
kan lämpligen ske i samband med remissförfarandet.738 

4.7.1.2.1 Reglerar myndigheten produkter? 

Med produkter i anmälningsdirektivet avses tre kategorier av varor:739 industriellt framställda produk-
ter, jordbruksprodukter, och fiskprodukter. Det bör tämligen redan här vara uppenbart att tillämp-
ningsområdet för denna konsekvensutredning inte omfattar produkter i anmälningsdirektivets meni-
ng.740 Det tolkas emellertid implicit av Tidigare bedömning (a. 4.7.1.1.2) att begreppet ”produkt” kan 
innefatta programvara, men vägledningen från Kommerskollegium berör inte frågan. Tillräcklig 
kännedom av underlag för tolkning av bestämmelsen saknas.741 Mot bakgrund av befintligt underlag 
kan därför ”industriell framställda produkter” i lagtexten inte tolkas innefatta mjukvara,742 men möjligt-
vis hårdvara. 

4.7.1.2.2 Reglerar myndigheten e-tjänster? 

Med tjänst i anmälningsdirektivet, eller i Kommerskollegiums vägledning e-tjänster, avses alla infor-
mationssamhällets tjänster,743 vilka vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg 
och på individuell begäran av en tjänstemottagare. Med andra ord, en e-tjänst är en kommersiell 
aktivitet. Intäkten behöver emellertid inte nödvändigtvis komma direkt från tjänstemottagarna. Off-
entliga verksamheter betraktas däremot vanligtvis inte som kommersiella aktörer, även om de skulle 
ta avgifter för en e-tjänst.744 Det följer att Riksarkivets föreskrifter riktade mot offentliga verksamheter 
inte omfattas av anmälningsdirektivets tillämpningsområde. 
 

                                                
737  Jämför 5 § förordningen om tekniska regler ”Myndigheten ska samråda med Kommerskollegium om utformnin-

gen av en teknisk regel.”. Jämför Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (s. 23) ”… Om 
en myndighet bedömer att ett föreskriftsförslag inte kommer hindra den fria rörligheten eller handeln rekom-
menderar kollegiet ändå samråd.”. 

738  Jämför Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (s. 23) ”Samråd med Kommerskollegium 
kan ske på olika sätt. Det sker främst genom den ordinarie remissrundan där kollegiet yttrar sig över myndig-
heters föreskriftsförslag och tillhörande konsekvensutredningar. Kollegiet ger då vägledning om ett föreskrifts-
förslag bör anmälas enligt anmälningsdirektivet, tjänstedirektivet eller andra anmälningsförfaranden. …”. 

739  Jämför 2 § 5 förordning om tekniska regler där termen varor används istället för produkt som definiendum. 
740  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster. Se vidare (a. 2.1) Reglerar myndigheten produk-

ter?. 
741  Inga mål påträffades bland rättsfallen hos den Europeiska unionens domstol. 
 https://curia.europa.eu/ (20200924) 
742  Jämför Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för dator-

program (kodifierad version) (skäl 3) ”Datorprogram spelar en allt mer betydelsefull roll inom en lång rad indus-
trier och följaktligen kan datorprogramteknologi anses vara av grundläggande betydelse för gemenskapens 
industriella utveckling.”. 

 Jämför nothänvisning 747 (s. 302) om ”Off line-tjänster”. 
743  Jämför 2 § 6 förordning om tekniska regler där termen informationssamhällets tjänster används istället för 

tjänst som definiendum. 
744  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster, nothänvisning 36, Europaparlamentets och Rå-

dets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och föreskrifter (skäl 19) ”Med tjänster avses enligt artikel 60 i fördraget, tolkad 
i enlighet med domstolens rättspraxis, prestationer som vanligtvis utförs mot ersättning. Detta gäller inte för 
de uppgifter som staten fullgör utan ekonomisk kompensation inom ramen för sitt uppdrag särskilt på det 
sociala, kulturella, utbildningsmässiga och rättsliga området. De nationella föreskrifterna om dessa uppgifter 
omfattas därför inte av definitionen i artikel 60 i fördraget och ingår således inte i det här direktivets tillämp-
ningsområde.”. 

https://curia.europa.eu/
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Riksarkivets föreskrifter kan med bemyndigandet i 2 § emellertid omfatta bland andra OSL-samman-
slutningars verksamhet. Denna typ av verksamhet drivs av sådana juridiska personer som avses i 2 
kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Det vill säga, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. 
Det tolkas att sådana verksamheter kan bedriva kommersiella aktiviteter, och därmed omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Fråga därför om vilka e-tjänster som omfattas. 
 
Det finns ett antal e-tjänster som faller utanför tillämpningsområdet för anmälningsdirektivet.745 I bila-
ga 1 till anmälningsdirektivet finns en vägledande förteckning över tjänster som inte anses vara e-
tjänster, eftersom de inte tillhandahållas antingen på distans,746 på elektronisk väg,747 eller på indi-
viduell begäran av en mottagare av tjänster.748 I bilaga 2 till anmälningsdirektivet finns en vägledande 
förteckning över finansiella tjänster som faller utanför tillämpningsområdet, eftersom de redan om-
fattas av andra unionsbestämmelser. Huvudregeln är att sektorspecifika e-tjänster som redan är 
reglerade av unionsrätten faller helt utanför tillämpningsområdet för anmälningsdirektivet, oberoen-
de av det regleringsutrymme som ges till medlemsstaterna eller om sektorn inte är fullt ut harmoni-
serat.749 
 
I kommerskollegiums vägledning finns ett antal exempel på e-tjänster,750 men av vägledningen kan 
även utläsas att  

                                                
745  Det finns flera andra fall som faller utanför tillämpningsområdet men vilka inte tolkats vara av betydelse för 

denna konsekvensutredning. Ett fall är sådana åtgärder som är nödvändiga enligt unionsfördragen för att 
skydda personer, särskilt arbetstagare, vid användning av produkter, förutsatt att dessa åtgärder inte påverkar 
produkterna (art. 1.6). Andra fall är radiosändningar, och vissa TV-sändningar (art. 1.2), teletjänster (art. 1.3), 
och i överlag den unionsrättsliga regleringen av marknader för finansiella instrument (art. 1.5). Jämför 1 a § 
förordning om tekniska regler. 

746  ”Tjänster som utförs samtidigt som den som tillhandahåller dem och den som tar emot dem är fysiskt närvar-
ande, även om elektronisk utrustning används. [a] Undersökning eller behandling på en läkarmottagning med 
hjälp av elektronisk utrustning men med patienten fysiskt närvarande. [b] Användning av en elektronisk katalog 
i en affär med kunden fysiskt närvarande. [c] Reservation av en flygbiljett genom ett nät av datorer på en 
resebyrå med kunden fysiskt närvarande. [d] Tillhandahållande av elektroniska spel i ett köpcentrum med 
användaren fysiskt närvarande.”. 

747  ”Tjänster som har ett materiellt innehåll även om de innebär att elektronisk utrustning används. [a] Automater 
(bankomater, tågbiljettautomater). [b] Tillträde till vägnät, parkeringar osv. som är avgiftsbelagda även om det 
finns elektronisk utrustning vid infarten och/eller utfarten för att kontrollera tillträdet och/eller säkerställa rätt 
betalning.”, ”Off line-tjänster: Distribution av cd-rom-skivor eller programvara på diskett.”, och ”Tjänster som 
inte tillhandahålls genom elektronisk lagring och databehandling. [a] Taltelefonitjänster. [b] Telefax- och telex-
tjänster. [c] Tjänster som utförs med hjälp av taltelefoni eller telefax. [d] Läkarkonsultation med hjälp av tele-
fon/telefax. [e] Advokatkonsultation med hjälp av telefon/telefax. [f] Direktmarknadsföring med hjälp av tele-
fon/telefax.”. 

748  ”Tjänster som tillhandahålls genom översändning av uppgifter utan individuell begäran och som är avsedda 
för samtidigt mottagande av ett obegränsat antal mottagare (punkt till flerpunktsöverföring). [a] TV-tjänster 
(inklusive tjänster som är närbesläktade med beställ-TV) som avses i artikel 1.1 e i direktiv 2010/13/EU. [b] 
Radiotjänster. [c] (Televisuell) teletext.”. 

749  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (a. 2.2.2.) Har EU reglerat e-tjänsten?. 
750  Onlineförsäljning av både fysiska (t.ex. möbler) och digitala produkter (t.ex. e-böcker). Allmänna informations-

tjänster online (dagstidningar, nyheter och tidskrifter på nätet, databaser, informationssökning). Övervakning 
på distans (kontroll av hälsoförhållanden på distans, övervakning av privata bostäder, direkttillgång till specia-
listtjänster, fjärrövervakning). Onlinetjänster till konsumenter: (interaktivt TV-köp, köpinformation och tester för 
varor och tjänster). Underhållning som tillhandahålls online på Internet (datorspel online, lotterier, spel om 
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Det är endast föreskriftsförslag som, i sin helhet eller i enskilda bestämmelser, har till särskilt 

syfte och föremål att uttryckligen reglera e-tjänster som faller inom anmälningsdirektivets 

tillämpnings-område.39 En myndighet måste därför anmäla ett förslag om distanshandel som 

syftar till att reglera försäljning via internet. Motsatt behöver en myndighet inte anmäla en 

föreskrift som reglerar distanshandel via internet och postorder, om föreskriften gäller oberoende 

av de tekniska förutsättningarna för distanshandeln.40 

 
Detta hänvisar till anmälningsdirektivet (art. 1.1.e), med fetstil och kursivering i ursprunglig text, om 
 

… föreskrift för tjänster : ett krav av allmän art rörande tillträde till och utövande av verksamhet 

med sådana tjänster som avses i led b, särskilt bestämmelser om dem som tillhandahåller tjänster, 

tjänster och tjänstemottagare, med undantag av föreskrifter som inte specifikt avser de tjänster 

som definieras i det ledet. 

Såvitt avser denna definition 

i) ska en föreskrift anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften enligt 

motiveringen och enligt texten i den normativa delen har till särskilt syfte och föremål 

att, i sin helhet eller i vissa bestämmelser, uttryckligen och riktat reglera sådana tjänster, 

ii) ska en föreskrift inte anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften 

endast indirekt eller accessoriskt gäller sådana tjänster. 

 
Det följer av Avsedda förändringar (a. 2.4) att avsikten inte är att styra specifika e-tjänster, varken i 
helhet eller i vissa delar. Tekniska krav avser närmast att möjliggöra framställningen av beständiga 
elektroniska handlingar, vilka kan användas och hanteras i e-tjänster.751 Det kan därmed inte tolkas 
på annat sätt än att författningsförslagens tekniska krav inte reglerar e-tjänster. 

4.7.1.2.3 Innehåller myndighetens förslag tekniska föreskrifter? 

Det finns fyra kategorier av tekniska föreskrifter: tekniska specifikationer, vissa andra produktkrav, 
förbudsbestämmelser, och krav på tillhandahållande av e-tjänster och etableringskrav för e-tjänste-
leverantörer.752 

                                                
pengar online, interaktiv teleshopping). Elektroniska posttjänster. Turisttjänster on-line (direktbokning av flyg-
biljetter, hyrbilar). 

751  Jämför Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (s. 12) ”… EU-regleringen ger i vissa 
telekomfrågor ett relativt stort utrymme åt medlemsländerna att själva reglera och en stor del av den nationella 
lagstiftningen faller helt utanför anmälningsdirektivet. Detta beror på att EU:s telekomlagstiftning generellt sett 
inte reglerar e-tjänster. EU-lagstiftningen innehåller istället bestämmelser om infrastrukturen för, och tillhanda-
hållandet av, elektroniska kommunikationstjänster som möjliggör e-tjänster i ett senare led.  

  Myndigheter behöver därför inte anmäla bestämmelser om exempelvis konsumenträttigheter för bred-
bandskunder som är en reglering av en elektronisk kommunikationstjänst (tillhandahållande av internetupp-
koppling). Däremot kan myndigheter t.ex. behöva anmäla föreskriftsförslag som påverkar internetleverantörers 
ansvar att stänga ned vissa webbplatser (såsom olagliga internetkasinon). …”. 

752  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster. Innehåller myndighetens förslag tekniska före-
skrifter? (a. 2.3). Jämför 2 § 1-4 förordning om tekniska regler. 
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De två förra kategorierna tolkas uteslutande avse produkter. Tekniska specifikationer avser sådana 
krav som ställs på produkter avseende dels deras egenskaper, dels förfaranden för deras bedöm-
ning av överensstämmelse, dels deras produktionsmetoder och -processer. Vissa andra produktkrav 
avser sådana som kan påverka produkters försäljning, sammansättning eller natur efter att de till-
handhålls på den inre marknaden för distribution, förbrukning eller användning i samband med kom-
mersiell verksamhet, antingen mot betalning eller gratis.753 
 
Förbudsbestämmelser avser sådana föreskrifter som fullständigt eller till viss utsträckning förbjuder 
tillverkning, användning, import eller saluföring av produkter och tillhandahållande eller etablering av 
e-tjänster. Det framgår av  Avsedda förändringar (a. 2.4) att sådana förbud inte är tilltänkta. Den 
sista kategorin tolkas inte heller vara tillämplig, eftersom tilltänkta krav inte avser leverans av en e-
tjänst eller om möjligheten för en e-tjänsteleverantör att etablera sig i Sverige.754 

4.7.1.2.4 Ställer myndigheten nya krav på produkter eller e-tjänster? 

Avsedda förändringar (a. 2.4) kan resultera i ”nya” tekniska krav i bemärkelsen att de tekniska kraven 
tidigare inte har kommit till uttryck i föreskrifter. Detta saknar i sammanhanget betydelse mot bak-
grund av vad som framkommer av tidigare led eftersom det inte kan tolkas att kraven, nya eller inte, 
avser krav på produkter eller e-tjänster. 

4.7.1.2.5 Är föreskrifterna rättsligt eller faktiskt bindande? 

Det har mindre betydelse om Avsedda förändringar (a. 2.4) kommer till uttryck genom Styrning utan 
föreskrifter (3.2) eller Styrning med föreskrifter (a. 3.3). Till exempel, beslut, rättsregler, riktlinjer, 
vägledningar. Av betydelse för anmälningsskyldigheten är om konsekvenserna av de nya kraven (a. 
4.7.1.2.4) blir rättsligt bindande eller faktiskt bindande.755 Detta kommer i uttryck i anmälningsdirek-
tivet (art. 1.1.f), med fetstil och kursivering i ursprunglig text, som756 
 

teknisk föreskrift : tekniska specifikationer och andra krav eller föreskrifter för tjänster, 

inbegripet tillämpliga administrativa bestämmelser, som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid 

saluföring, tillhandahållande av tjänster, etablering av en aktör som tillhandahåller tjänster eller 

användning i en medlemsstat eller en större del därav, samt, med undantag av dem som anges i 

artikel 7, medlemsstaternas lagar och andra författningar som förbjuder tillverkning, import, 

saluföring eller användning av en produkt eller som förbjuder tillhandahållande eller utnyttjande 

av en tjänst eller etablering som tillhandahållare av tjänster. 

                                                
753  I Kommerskollegiets vägledning ges följande exempel (s. 14). Bestämmelser om hantering av avfall. System 

för retur eller återanvändning av förpackningar. Särskilda insamlingskrav för produkter som blir till avfall. Till 
exempel, batterier. Villkor för att använda vissa produkter. Till exempel, lotterimaskiner, i tjänsteverksamhet. 
Villkor om var det är möjligt att köra vissa fordon. Till exempel, vattenskotrar. Åldersgränser för att köpa en 
produkt. Till exempel, energidrycker. 

754  I Kommerskollegiets vägledning ges följande exempel (s. 14). Villkor för att starta verksamhet. Till exempel, 
krav på yrkeskvalifikationer, certifiering, finansiella garantier, tillståndskrav, geografiska begränsningar av ser-
verplacering. Krav vid utövande av verksamhet och leverans av tjänster. Till exempel, reglering av avgiftsuttag, 
förbud mot marknadsföring, bestämmelser om avtal. Åtgärder för mottagaren av tjänster online. Till exempel, 
åldersgränser för spel om pengar online, hemvistkrav för att få använda tjänster. 

755  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (a. 2.5) Är föreskrifterna rättsligt eller faktiskt 
bindande?. 

756  Jämför 2 § 1-4 förordning om tekniska regler. 
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De tekniska föreskrifter som är faktiskt tvingande ska omfatta följande: 

i) En medlemsstats lagar eller andra författningar som hänvisar antingen till tekniska 

specifikationer eller andra krav eller till föreskrifter för tjänster, antingen yrkesetiska regler 

eller gott affärsskick som i sin tur hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav eller 

föreskrifter för tjänster, vars efterlevnad förutsätts vara i överensstämmelse med de 

skyldigheter som är fastställda i de ovan nämnda lagarna och andra författningarna. 

ii) Frivilliga överenskommelser i vilka en offentlig myndighet är en avtalsslutande part och 

enligt vilka tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster i allmänt 

intresse ska uppfyllas, med undantag av anbudsspecifikationer vid offentlig upphandling. 

iii) Tekniska specifikationer eller andra krav eller regler som rör tjänster och som hänger 

samman med skattemässiga eller finansiella åtgärder som påverkar konsumtionen av 

produkterna eller tjänsterna genom att främja efterlevnaden av dessa tekniska specifikationer 

eller andra krav eller föreskrifter för tjänster. Tekniska specifikationer eller andra krav eller 

föreskrifter för tjänster som hänger samman med de nationella socialförsäkringssystemen 

omfattas inte. 

… 

 
I Kommerskollegiums vägledning om Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster 
beskrivs att rättsligt bindande föreskrifter kan igenkännas genom att konsekvenserna av att bryta 
mot dem kan föranleda rättsliga sanktioner. Det framgår av vad som sagts av tidigare led att Avsedda 
förändringar (a. 2.4) dels varken avser produkter eller e-tjänster, dels inte avser användning och 
hantering av materiel och metoder. Det följer dessutom av Riksarkivets Bemyndigande (a. 4) att 
rättsliga föreskrifter inte kan ålägga några skyldigheter, och därmed vara till grund för rättsliga sank-
tioner. 
 
Av Kommerskollegiums vägledning framgår däremot att för faktiskt bindande tekniska föreskrifter är 
det tillräckligt att de uppmuntrar tillverkare att följa vissa krav, vilket kan påverka tillverkare att an-
passa sina produkter. Till exempel, genom att hänvisa till standarder i rättsregler, riktlinjer av privat 
ursprung (art. 1.1.f.i), och frivilliga överenskommelser (1.1.f.ii), eller genom skattemässiga eller fin-
ansiella åtgärder som påverkar konsumtion, såvida det inte avser nationella socialförsäkringssys-
temen (art. 1.1.f.iii). Två exempel i vägledningen (s. 16) belyser att Avsedda förändringar (a. 2.4) 
kan uppfattas som faktiskt bindande för leverantörer,757 eftersom syftet är att offentliga verksamheter 

                                                
757  Vägledning om hållbara parkettgolv. ”En myndighet tar fram en vägledning som beskriver hur konsumenter 

kan göra hållbara val när de köper parkettgolv. I vägledningen finns information om vilka träsorter parkettgol-
ven bör vara tillverkade av, vilka miljömärkningar som indikerar att ett visst golv är hållbart tillverkat samt 
förslag på att träråvaran i parkettgolven ska komma från länder med låg korruption. Vägledningen innehåller 
information som, om den ingick i en föreskrift, skulle kunna vara rättsligt bindande tekniska specifikationer. 
Vägledningen är dock inte tvingande vare sig för tillverkare eller [för] konsumenter. Trots detta kan väglednin-
gen behöva anmälas till kommissionen. Anledningen till detta är att den här typen av informationsmaterial kan 
påverka en marknad, t.ex. att tillverkare börjar använda en viss typ av miljömärkning.”. 

 Frivillig miljömärkning. ”Miljömärkning av produkter är typiskt sett frivilligt men för att få använda märkningen 
måste en tillverkare eller leverantör följa vissa tekniska krav, t.ex. vad gäller energieffektivitet eller kemikalie-
användning. I EU finns ett gemensamt miljömärke som kallas EU-blomman.68 Det är dock även möjligt för EU-
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ställer krav på materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av beständighet, vilket 
ställer krav på verksamhetens utveckling och anpassning av program. Om det inte rör sig om egen-
utveckling följer det att kraven övergår till leverantörer antingen på uppdrag eller på deras produkter 
och tjänster. Fråga om hur detta förhåller sig till slutsatserna i tidigare led (a. 4.7.1.2.1, 4.7.1.2.2, 
4.7.1.2.3, 4.7.1.2.4).758 

4.7.1.2.6 Finns det ett undantag för förslaget? 

Krav som faller inom tillämpningsområdet av anmälningsdirektivet, och är tekniska föreskrifter, kan 
vara undantagna anmälningsskyldigheten (art. 7),759 om de avser att medlemsstaten 
 

… 

a) uppfyller de bindande unionsrättsakter som leder till att tekniska specifikationer eller 

föreskrifter för tjänster antas, 

b) uppfyller skyldigheter som följer av internationella avtal som leder till att tekniska 

specifikationer eller föreskrifter för gemensamma tjänster antas i unionen, 

c) utnyttjar de skyddsklausuler som är fastställda i bindande unionsrättsakter, 

d) tillämpar artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG [av den 3 

december 2001 om allmän produktsäkerhet], 

e) endast efterlever en dom som meddelats av Europeiska unionens domstol, 

f) endast ändrar en teknisk föreskrift i enlighet med artikel 1.1 f för att på begäran av 

kommissionen undanröja ett handelshinder eller, när det gäller föreskrifter för tjänster, ett 

hinder för den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet. 

 
Oavsett om Avsedda förändringar (a. 2.4) bedöms vara eller inte vara tekniska föreskrifter kan det 
inte tolkas att något av undantagen är tillämpliga. 

4.7.1.3 Bedömning och begäran om samråd med Kommerskollegium 

Det finns förutsättningar för att Avsedda förändringar (a. 2.4) med Styrmedel (a. 3) kan tolkas vara 
eller bli faktiskt bindande. Om detta är tillräckligt för att aktualisera anmälningsskyldigheten är emell-
ertid inte tydligt med hänsyn till att de avsedda förändringarna varken omfattar specifika produkter 
eller specifika e-tjänster, eller tolkas kvalificeras som tekniska föreskrifter. Av denna anledning över-
lämnas Överväganden (a. 4.7.1.2) till Kommerskollegium avseende anmälningsskyldigheten enligt 
dels unionsrätten, dels TBT-avtalet. 

                                                
länderna att införa nationella miljömärkningssystem som går utöver EU-blomman. Dessa typer av frivilliga 
miljömärkningar utgör ett exempel på faktiskt bindande tekniska föreskrifter. Trots att företag inte måste märka 
sina produkter med frivillig miljömärkning så kan föreskrifter om miljömärkning innebära att myndigheter upp-
muntrar företag att märka sina produkter eller att miljömärkta produkter får andra fördelar. Sådana typer av 
föreskrifter måste anmälas till kommissionen, i den mån kraven för miljömärkning innehåller tekniska föreskrif-
ter.”. 

758  Se även Orsakskällor (a. 6.1). 
759  Jämför 11 § förordning om tekniska föreskrifter. 
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I enlighet med 5 § förordning om tekniska regler ska Riksarkivet söka samråd med Kommerskolle-
gium. Underlaget för samråd har utformats utifrån bestämmelserna om underrättelse enligt 7 § för-
ordning om tekniska regler och 2 § Kommerskollegiums föreskrifter (2020:1) om tekniska regler. En 
sådan underrättelse ska även innehålla en sammanfattning av den tekniska regelns innehåll och en 
beskrivning av den tekniska regelns syfte. Om Kommerskollegium bedömer att underlaget ska an-
mälas till den Europeiska kommissionen kan den slutliga förslaget anmälas enligt gällande instruk-
tioner.760 
 
Rubriken på den tekniska regeln 
Den primära källan kommer att vara Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav vid framställning av 
elektroniska handlingar (TeK) tillsammans med författningskommentarer. 
 
Andra krav i föreskrifter, policy, eller överenskommelser, och planerade vägledningar kommer alla 
att utgå från den primära källan, men vilka alla alltså kan uppfattas som ”faktiskt bindande”. 
 
Sammanfattning av regelns syfte och innehåll 
Se Styrmedel (a. 3). 
 
Omfattningen av den tekniska regeln761 
De tilltänkta tekniska reglerna tolkas omfatta antingen inga eller alla produkter eller e-tjänster. Det 
förra, till exempel ”programvaror” för installation på datorsystem, källkod som kompileras till program. 
Det senare, till exempel, programvaror tillgängliga genom Internet, vanligtvis bakom ”webbtjänster”. 
 
Uppgift om hur den tekniska regeln förhåller sig till bindande unionsrättsakter 
Se Förhållandet till unionsrätten (a. 4.7), särskilt Rättsliga texter (a. 4.7.2). 
 
Uppgift om den tekniska regeln ska anmälas enligt TBT-avtalet 
Antagande tills vidare att är att ”tekniska regeln” inte kan ha en väsentlig inverkan på internationell 
handel, såvida inte Kommerskollegium gör en annan bedömning. 
 
Sammanfattning på engelska av regelns rubrik, syfte och innehåll, och omfattningen 
Kan tillhandhållas om Kommerskollegium bedömer att regeln ska anmälas enligt TBT-avtalet. 
 

4.7.1.3.1 Klausul om ömsesidigt erkännande 

En vanlig invändning från kommissionen mot anmälda föreskriftsförslag är att det saknas en klausul 
om ömsesidigt erkännande.762 Det kan inte tolkas som att en sådan klausul är relevant i detta sam-
manhang. Det följer implicit av tekniska krav att det är irrelevant vart eller vem som uppfyller kraven 
så länge kraven uppfylls. Det är tillräckligt att de elektroniska handlingarna har förutsättningar för att 
användas och hanteras för verksamhetens behov och krav. Denna bedömning tillfaller verksam-
heten. 
 

                                                
760  https://www.kommerskollegium.se/eu-ratten/Myndigheter-och-kommuner/tekniska-foreskrifter/ (20200923) 
761  Datalokaliseringskrav tolkas inte vara tillämpligt. 
762  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster (a. 2.3) Innehåller myndighetens förslag tekniska 

föreskrifter?. Jämför 2 § 1-4 förordning om tekniska regler. 

https://www.kommerskollegium.se/eu-ratten/Myndigheter-och-kommuner/tekniska-foreskrifter/
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För elektroniska handlingar som ska överlämnas till en arkivmyndighet eller annan med motsvarande 
ansvar aktualiseras krav på arkivbeständighet. Detta kan emellertid variera från medlemsstat till 
medlemsstat, vilket bland annat framgår av Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2). Ett krav som upp-
fyller arkivbeständighet i en medlemsstat är alltså inte nödvändigtvis detsamma för en annan. Med 
andra ord, det är en fråga om [politisk, kulturell] värdering och inte ett tekniskt krav.763 

4.7.2 Rättsliga texter 

Det finns inga allmänna unionsrättsliga regleringar av tekniska krav på materiel och metoder med 
hänsyn till behovet av beständighet. Det har emellertid påträffats vissa sådana tekniska krav inom 
specifika områden, vanligtvis avseende behovet av arkivbeständighet. I de fall tekniska krav regleras 
av unionsrättsliga regler måste verksamheter implementera dem i enlighet med deras skyldighet att 
följa unionsrätten, och inte på grund av Riksarkivets föreskrifter. 

4.7.2.1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 av den 17 december 2018 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för speci-
ficering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat764 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815, även kallad Esef-förordningen, är direkt till-
ämplig i svensk rätt och innehåller krav på det format som vissa noterade företag ska använda vid 
upprättandet av års- och koncernredovisningar. Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt 
format har regeringen tagit fram några kompletterande lagändringar.765 
 
Förordningen omfattar dels användning av informationsformat, dels krav på informationsformaten 
IFRS (eng. International Financial Reporting Standards) representerad i XBRL (eng. Extensible 
Business Reporting Language) implementerad som XHTML. Det vill säga, ”Inline XBRL”. Det finns 
tekniska krav för arkivering (art. 6.b). 

4.7.2.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling 
och om upphävande av direktiv 2004/18/EG766 

I artikel 22.1 ställs bland annat allmänna tekniska krav, eller mer funktionella krav, på att 
 

Medlemsstaterna ska se till att all kommunikation och allt informationsutbyte enligt detta 

direktiv, särskilt elektronisk inlämning, sker med hjälp av elektroniska medel för kommunikation 

i enlighet med kraven i denna artikel. De verktyg och anordningar som ska användas för 

kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska egenskaper, ska vara icke-

diskriminerande, allmänt tillgängliga och driftskompatibla med allmänt använda IKT-produkter 

och får inte begränsa de ekonomiska aktörernas tillträde till upphandlingsförfarandet. 

                                                
763  Se vidare Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 
764  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02019R0815-20200101 (20200924) 
765  Promemoria (2020-06-05), sedermera proposition (2020/21:34) Revision av det enhetliga elektroniska rappor-

teringsformatet. 
 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/06/revision-av-det-enhetliga-elektroniska-

rapporteringsformatet/ (20200918) 
 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/10/prop.-20202134/ (20201014) 
 Se även regelrådets yttrande (RR 2020-158) till promemorian. 
766  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02014L0024-20200101 (20200924) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02019R0815-20200101
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/06/revision-av-det-enhetliga-elektroniska-rapporteringsformatet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/06/revision-av-det-enhetliga-elektroniska-rapporteringsformatet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/10/prop.-20202134/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02014L0024-20200101
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Trots vad som sägs i första stycket ska de upphandlande myndigheterna inte vara skyldiga att 

kräva att elektroniska medel för kommunikation används vid inlämning i följande situationer: 

a) På grund av upphandlingens specialiserade beskaffenhet skulle användningen av elektroniska 

medel för kommunikation kräva särskilda verktyg, anordningar eller filformat som inte finns 

allmänt tillgängliga eller inte stöds av allmänt tillgängliga applikationer. 

b) Applikationer som stöder filformat som är lämpliga för beskrivningen av anbuden använder 

filformat som inte kan användas av några andra öppna eller allmänt tillgängliga applikationer 

eller omfattas av en licensordning och kan inte göras tillgänglig för nedladdning eller 

fjärranvändning av den upphandlande myndigheten. 

c) Användningen av elektroniska medel för kommunikation skulle kräva specialiserad 

kontorsutrustning som inte är allmänt tillgänglig för upphandlande myndigheter. 

d) I upphandlingsdokumenten efterfrågas det fysiska modeller eller arkitektmodeller som inte 

kan översändas med hjälp av elektroniska medel. 

 
Den Europeiska kommissionen har bemyndigats att utfärda delegerade förordningar (art. 87) enligt 
artikel 22.7 för att ställa krav på verktyg och anordningar för elektronisk mottagning av anbud, 
anbudsansökningar, och ritningar och planer i projekttävlingarna (första stycket), för att ändra undan-
tagen i 22.1.a-d (andra stycket), och för att (tredje stycket)767 
 

… se till att tekniska format samt process- och meddelandestandarder är driftskompatibla, särskilt 

i ett gränsöverskridande sammanhang, … besluta om obligatorisk användning av sådana 

specifika tekniska standarder, särskilt i fråga om elektronisk inlämning, elektroniska kataloger 

och medel för elektronisk autentisering, endast när de tekniska standarderna noggrant har testats 

och deras användbarhet har bevisats i praktiken. Innan kommissionen gör användningen av en 

teknisk standard obligatorisk ska den också noggrant överväga vilka kostnader detta kan 

medföra, särskilt i fråga om anpassningar till befintliga lösningar på e-upphandlingsområdet, 

inklusive infrastruktur, processer och programvara. 

 
Det har för närvarande inte påträffats några av Kommissionen delegerade förordningar med stöd av 
bemyndigandet. 

4.7.2.3 Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och 
datatjänster768 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en 
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)769 ställs funktionella behov 

                                                
767  Se även skäl 55-56, 129. 
768  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20141231 (20200923) 
769  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02007L0002-20190626 (20200923) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20141231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02007L0002-20190626
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och krav som ska kompletteras med ”… tekniska arrangemang för interoperabilitet… och … harmo-
nisering av rumsliga datamängder och datatjänster…” genom Kommissionens förordning.770 
 
I Kommissionens förordning finns tekniska krav på bland annat kodningen, i XML enligt ISO 19118, 
datatyper, och informationsformat. Till exempel, ISO 19103:2005 Geographic information — Con-
ceptual schema language,771 ISO 19107:2005 Geographic information — Spatial schema,772 ”ISO 
19108:2005/AC:2008”,773 ISO 19109:2006 Geographic information — Rules for application sche-
ma.774 

4.7.2.4 Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata775 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en 
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)776 finns bestämmelser om 
genomförande av metadata för validering (art. 5.4). I Kommissionens förordning finns ett informa-
tionsformat för bland annat kvalitet och validitet, och överensstämmelsebedömningar. Dessa verkar 
motsvara formella kriterier för formella kontroller. 

4.7.2.5 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 av den 8 september 2015 om fastställande av 
specifikationer rörande format för avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska 
stämplar i enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 
marknaden777 

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upp-
hävande av direktiv 1999/93/EG framgår att den Europeiska kommissionen ska fastställa referens-
format för avancerade elektroniska underskrifter (art. 27.5) och avancerade elektroniska stämplar 
(art. 37.5) eller referensmetoder i de fall alternativa format används. 
 
I Kommissionens genomförandebeslut fastställs basprofilen för CAdES, PAdES och XAdES, vilka 
har förutom B/T/LT även överensstämmelsenivå LTA (eng. Long Term with Archive time-stamps) 
avsedd för långvariga arkivformer. Överensstämmelsenivån LTA definieras i de refererade standar-
derna från ETSI i klausul 9, men vilka är emellertid avsiktligen undantagna från artiklarna 1 och 3 i 
bilagan. Det vill säga, det ställs inga krav för arkivbeständighet.778 

                                                
770  Se även Kommissionens förordning (EU) nr 1088/2010 av den 23 november 2010 om ändring av förordning 

(EG) nr 976/2009 vad gäller nedladdningstjänster och omvandlingstjänster. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32010R1088 (20200923) 
 Se även Kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om genomförande av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med avseende på nättjänster [konsoliderad text]. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02009R0976-20141231 (20200923) 
771  Senaste ISO 19103:2015. 
772  Senaste ISO 19107:2019. 
773  Kan inte hittas, närmaste funnen är ISO 19108:2002/Cor 1:2006 Geographic information — Temporal schema 

— Technical Corrigendum 1. 
774  Senast ISO 19109:2015. 
775  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02008R1205-20081224 (20200923) 
776  Se nothänvisning 769 (s. 310) 
777  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015D1506 (20200923) 
778  Se vidare författningskommentarerna till bilaga 1, AdES.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32010R1088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02009R0976-20141231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02008R1205-20081224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015D1506
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4.7.2.6 Kommissionens beslut (2007/176/EG) av den 11 december 2006 om en förteckning över standarder 
och/eller specifikationer för elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande 
faciliteter och tjänster, som ersätter alla tidigare versioner [delgivet med nr K(2006) 6364]779 

Av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande 
av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) artikel 39.1 framgår att den 
Europeiska kommissionen ska upprätta en förteckning över icke obligatoriska standarder eller speci-
fikationer som ska fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elek-
troniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och till-
hörande tjänster. Kommissionen kan göra standarder eller specifikationer obligatoriskt (art 39.4) om 
inte medlemsstaterna självmant tillämpar dem ”… på tillfredsställande sätt, så att interoperabilitet för 
tjänsterna inte kan säkerställas i en eller flera medlemsstater … i den utsträckning som är absolut 
nödvändig för att säkerställa sådan interoperabilitet och öka användarnas valfrihet.” (art. 39.3). 
 
Direktiv (EU) 2018/1972 upphävde direktivet (2002/21/EG),780 vilket är grunden (art. 17) för det nu 
gällande beslutet (2007/176/EG). I beslutet återfinns tekniska krav på gränssnitt eller API, och pro-
tokoll, men även ett par format som WTVML (eng. Worldwide TV Mark-up Language) och MHEG-5 
Sändningsprofil. 

4.7.3 Tekniska föreskrifter i andra medlemsstater 

Detta avsnitt lämnar utrymme för att komplettera framtida revideringar med normerande tekniska 
krav på materiel och metoder från andra medlemsstater. 

4.7.3.1 Frankrike 

4.7.3.1.1 Tekniska krav som fastställs i artikel 32 i det ändrade dekretet nr 2010-518 av den 19 maj 2010 om speloperatörers 
utbud av spel- och vadslagningsverksamhet och om tillhandahållande av spelinformation till den nationella 
spelmyndigheten781 

I det anmälda utkastet fastställs flera tekniska krav från den nationella spelmyndigheten ANJ (fra. 
Autorité nationale des juex) för godkända operatörer och för operatörer med ensamrätt som erbjuder 
speltjänster med konto. Det ankommer på dessa operatörer att i realtid arkivera flera uppsättningar 
information på ett fysiskt medium. I utkastet anges egenskaperna hos detta medium, särskilt vilka 
säkerhetsgarantier som det ska inneha, vilka arkiveringsformer som det ska möjliggöra, och vilket 
förfarande myndigheten ska tillämpa för att inhämta den information som det ska innehålla. Även de 
händelser som ska arkiveras och de fält och koder som ska användas för arkiveringen beskrivs. I 
detta avseende beaktas de aktuella speltyperna: vadslagning i sportsammanhang, spel på hästar, 
pokerspel, spel på lotterier. Arkiveringen ska implementeras i filformatet XML. 
 

                                                
779  Konsoliderad text. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:02007D0176-20080404 (20200923) 
780  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv). 
781  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=424&mLang=SV  
 Texten är i princip kopierad från databasen, men med vissa språkliga justeringar. Se även tekniska krav enligt 

artikel 22 i det franska dekretet (nr 2010-518 av den 19 maj 2010, i dess ändrade lydelse) om spelaktörers 
tillhandahållande av spel- och vadslagningsutbud och om den nationella spelmyndighetens tillhandahållande 
av speluppgifter. 

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=424&mLang=SV 
(20200918) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:02007D0176-20080404
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=424&mLang=SV
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=424&mLang=SV
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Enligt de tekniska kraven ska dessutom olika uppgifter tillhandahållas spelmyndigheten löpande eller 
på begäran, bland annat för att denna ska kunna utöva en löpande övervakning av de operatörer 
vars verksamhet omfattas av myndighetens tillsyn. Till dokumentet bifogas kompletterande beskriv-
ningar av vilka fall som huvudsakligen kan uppkomma för operatörerna. 
 
Myndigheten bedömda inte att utkastet utgjorde en teknisk föreskrift eller en bedömning av överens-
stämmelse enligt TBT-avtalet. 

4.8 Förhållandet till standarder 

En vanlig förekommande konstruktion i gällande rätt är att (1) rättsregler reglerar funktionella behov 
och krav som ska vara uppfyllda,782 (2) standarder är tillvägagångssätt för att uppfylla de funktionella 
behoven och kraven.783 Det följer att en författning inte heller bör utformas efter en specifik stan-
dard.784 Till exempel, terminologin i referensmodellen från OAIS.785 Funktionella behov och krav kan 
utgå från en standard, men om regleringen blir alltför specifik finns risk att bestämmelserna inte blir 
teknikoberoende eller teknikneutrala även om de är avsedda att vara det. Till exempel, se definitio-
nerna av elektroniska underskrifter i förordning (EU) 910/2014, vilka ställer krav utifrån begreppet 
”digitala signaturer” istället för rättsliga funktionella behov av och krav på urskiljbarhet, spårbarhet, 
ursprungligt skick.786 
 

                                                
782  Jämför hur ”väsentliga krav” inom unionsrätten tagits fram för att inte detaljreglera standarder. SOU 2007:47 

(s. 83) ”Ursprungligen innebar harmoniseringen att direktiven innehöll alla de tekniska detaljer som krävdes 
för varor, för att direktiven skulle accepteras av alla medlemsländer. Av flera skäl blev detta arbete mycket 
långsamt, och i många fall blev de tekniska detaljerna föråldrade innan direktivet blev antaget. Den nya harmo-
niseringsmetoden innebär att direktiven innehåller allmänt formulerade krav på åtgärder så att produkten är 
säker ur användarens synpunkt samt åtgärder till skydd för hälsa och miljö. De nödvändiga tekniska detaljerna 
utformas i kompletterande harmoniserade standarder. En harmoniserad standard har i allmänhet utarbetats 
på direkt uppdrag av kommissionen i s.k. mandat.”. 

783  Se vidare Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7), och där i avsnittet vidare hänvisningar till författningskom-
mentarerna. 

 Jämför EIF3 (eng.) Underlying principle 5: technological neutrality and data portability (a. 2.6) “When establish-
ing European public services, public administrations should focus on functional needs and defer decisions on 
technology as long as possible in order to minimise technological dependencies, to avoid imposing specific 
technical implementations or products on their constituents and to be able to adapt to the rapidly evolving 
technological environment.”. Jämför i anslutning till det avsnittet (eng.) “Recommendation 8: Do not impose 
any technological solutions on citizens, businesses and other administrations that are technology-specific or 
disproportionate to their real needs.”. 

784  Jämför dock 4 § förordningen om tekniska regler ”En myndighet som avser att ändra eller upphäva en teknisk 
regel eller utarbeta en ny, skall undersöka om det finns en internationell eller europeisk standard på området 
samt utreda möjligheten att anpassa regeln till den. Det som nu sagts gäller också förslag till sådana standard-
er. Myndigheten bör i ett sådant fall utforma regeln så att den är förenlig med standarden.”. En liknande artikel 
har inte påträffats i anmälningsdirektivet. 

785  Om referensmodellen från OAIS se vidare Gränsdragningen mot OAIS (a. 2.3.2.3.4). Se även Exempel på 
organisering av materiel och metoder (a. 2.3.2.2.1). Jämför FormatE (Dnr 22-2018-791) aktivitet#3 Diskussion 
om referensgruppens inlägg till andra utkastet till förslag till föreskrift (v0.24). Om förslag från referensgruppen 
att definitioner bör utgå från terminologin i OAIS. Utredaren ansåg att det inte var lämpligt med anledning av 
dels vad som sagts i detta avsnitt, dels att OAIS har ett annat tillämpningsområde, dels att det framgår av 
standarden att terminologin i OAIS har ett annat syfte. 

786  Jämför Förhållandet till nationell rätt (a. 4.6) om teknikoberoende och teknikberoende regleringar och skillnad-
en mellan metod och krav. Jämför FormatE (Dnr 22-2018-791) aktivitet#11 förstudie om användning och han-
tering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. 
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Som framgår av Förhållandet till nationell rätt (a. 4.6) reglerar rättsordningen överordnade behov 
och krav på elektroniska handlingars form och funktion, vilka blir förutsättningarna för offentliga verk-
samheters behov och krav. Tekniska krav reglerar grundläggande nödvändiga och, eller tillräckliga 
förutsättningar för att uppfylla verksamhetens behov och krav, enligt rättsordningen, utifrån verksam-
hetens omständigheter. I detta sammanhang kan standarder vara specifika tillvägagångssätt för att 
uppfylla tekniska krav, eller specificerar de tekniska kraven som uppfyller behov och krav, särskilt 
med hänsyn till behovet av beständighet. 
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5 INTRESSENTER 

Med intressent avses en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av personer som har eller 
kan tänkas ha ett intresse av genomförandet, resultatet eller nyttorealiseringen av Avsedda föränd-
ringar (a. 2.4). Intressenter har fördelats till två grundkategorier: Offentliga verksamheter (a. 5.1) och 
Övriga (a. 5.2). Den förra kategorin innefattar alla som omfattas av arkivlagen 1-2 a §§ arkivlagen, 
vilka är de verksamheter som de avsedda förändringarna riktar sig mot. Dessa verksamheter kan 
ses som direkta intressenter. Alla som inte hamnar i den förra kategorin blir per definition indirekta 
intressenter, och samlas i den senare kategorin Övriga (a. 5.2).787 

5.1 Offentliga verksamheter 

Med offentliga verksamheter avses: 788 

– Myndigheters verksamhet (statliga) (a. 5.1.1) 

– Myndigheters verksamhet (kommunala, regionala) (a. 5.1.2) 

– De beslutande församlingarnas verksamhet (a. 5.1.3) 

– Enskilda organs verksamhet (a. 5.1.4) 

– Svenska kyrkans verksamhet (a. 5.1.5) 

– OSL-organs verksamhet (a. 5.1.6) 

– OSL-sammanslutningars verksamhet (a. 5.1.7) 

5.1.1 Myndigheters verksamhet (statliga) 

Statliga verksamheter berörs i två avseenden av denna konsekvensutredning, dels som alla andra 
offentliga verksamheter vid val av materiel och metoder, dels som sådana myndigheter som kan 
komma att överlämna handlingar till Riksarkivet, och som omfattas av Riksarkivets bemyndigande i 
11 § arkivförordningen. 
 
Det finns ett antal statliga verksamheter som specifikt lyfts fram i denna konsekvensutredning som 
Speciella remissinstanser (a. 5.1.1.1). Det kan emellertid finnas flera statliga verksamheter med när-
liggande ansvar, uppgifter och bemyndigande (a. 4.5) som kan ha förbisetts. Förutom de speciella 
remissinstanserna antas att de övriga myndigheter som är representerade i eSam (a. 5.2.10.2) har 
ett särskilt intresse av denna konsekvensutredning; Boverket, Centrala Studiestödsnämnden, Dom-
stolsverket, eHälsomyndigheten, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kriminalvården, Kronofogde-
myndigheten, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Sida, Skattever-
ket, Statens Tjänstepensionsverk, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket. 
 
I det Allmänna myndighetsregistret finns för närvarande uppgifter om totalt 457 myndigheter, kate-
goriserade som: 

1. Statliga förvaltningsmyndigheter (250) 

                                                
787  Jämför Handledning för konsekvensutredning, Vilka berörs?. En konsekvensutredning ska redogöra dels för 

vilka som berörs, både direkt och indirekt, dels varför och på vilket sätt de berörs, dels i vilken utsträckning 
olika grupper berörs. 

 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/identifiera-konsekvenser/vilka-berors.html 
(20200928) 

788  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 2 §. 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/identifiera-konsekvenser/vilka-berors.html
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2. Myndigheter under riksdagen (4) 

3. Statliga affärsverk (3) 

4. AP-fonder (6) 

5. Sveriges domstolar och Domstolsverket (83) 

6. Svenska utlandsmyndigheter (111) 

 
I Figur 49 återges antal statliga myndigheter (y-axeln) indelade efter antal årsarbetskrafter (x-axeln). 
Med årsarbetskrafter avses förenklat antalet anställda omräknat till heltidstjänster. 
 
Mindre än hälften (40 %) av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter, och av dessa har 
ungefär 90 färre än 30 årsarbetskrafter. 

5.1.1.1 Speciella remissinstanser 

5.1.1.1.1 Arbetsförmedlingen, Digital spetskompetens, Skolinspektionen, Skolverket, UHR, UKÄ 

Särskilt om Kunskap och kompetens (a. 2.2.6), Kunskap och kompetens (a. 2.3.6). 

5.1.1.1.2 Bolagsverket 

I enlighet med vad som har sagts om myndighetens bemyndigande i allmänhet (a. 4.5.1). 

5.1.1.1.3 CSEC, FMV, FOI, Swedac 

Särskilt om Bedömning av överensstämmelse (a. 2.3.7.3.2) och författningskommentarerna till defi-
nitionen av teknisk kontroll. 

5.1.1.1.4 Digg 

I enlighet med vad som har sagts om myndigheten i allmänhet (a. 4.5.2) och i synnerhet om Över-
lappning av uppgifter (a. 4.5.2.2.1) och behovet av dialog. 

5.1.1.1.5 ESV och Tillväxtverket 

Särskilt om utformningen av denna konsekvensutredning. 

5.1.1.1.6 Isof 

Särskilt om terminologiarbetet i FormatE. Isof har även angivits som kontaktperson för den Svenska 
datatermgruppen.789 Begrepp och termer beskrivs och förklaras på flera platser i denna konsekvens-

                                                
789  https://dataterm.termado.net/kontakt/ (20200927) 

Figur 49 Myndigheternas storlek sammanställt 

av Statskonterat utifrån uppgifter från SCB, 
Domstolsverket, myndigheternas årsredovis-
ningar och Statskontorets beräkningar. Stats-
kontorets sammanställning omfattar 339 myn-
digheter, vilket är 118 färre än vad som fram-
går av det allmänna myndighetsregistret. För-
klaring lämnas endast till varför två myndig-
heter inte har tagits med (FRA, Säpo); upp-
gifter har saknats. För tre mindre nämndmyn-
digheter saknades även uppgifter, men dessa 
togs med i kategorin 0-49. 

https://dataterm.termado.net/kontakt/
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utredning. Till exempel, E-arkiv, kunskap och kompetens, standarder och interoperabilitet. Av sär-
skild betydelse bör emellertid vara definitioner i författningsförslagen och författningskommentarerna 
till dem, och eventuellt bilaga 1 till författningskommentarerna om språkliga konventioner. Det bör 
även uppmärksammas regleringen av kodpunkter i författningsförslaget ArK. 

5.1.1.1.7 Kammarkollegiet 

I enlighet med vad som har sagts om myndigheten i allmänhet och behovet av dialog (a. 4.5.3). 

5.1.1.1.8 Kommerskollegium 

I enlighet med vad som har sagts om Bedömning och begäran om samråd med Kommerskollegium 
(a. 4.7.1.3). 

5.1.1.1.9 Lantmäteriet 

I enlighet med vad som har sagts om myndighetens bemyndigande i allmänhet (a. 4.5.4). Därutöver 
bör uppmärksammas alla standarder under kategorierna ”geografi” i författningskommentarerna till 
särskilda tekniska krav. 

5.1.1.1.10 MSB 

I enlighet med vad som har sagts om myndighetens bemyndigande i allmänhet (a. 4.5.5). 

5.1.1.1.11 Patent och registreringsverket 

Bilaga 3 till författningsförslaget om allmänna tekniska krav på licenser och patent, och författnings-
kommentarerna till dem. 

5.1.1.1.12 PTS 

I enlighet med vad som har sagts om myndighetens bemyndigande i allmänhet (a. 4.5.6). 

5.1.1.1.13 Regelrådet 

I enlighet med vad som har sagts om Regleringens betydelse för företag utöver vad som omfattas 
av en grundläggande utredning (a. 1.2.2.2). 

5.1.1.1.14 SCC 

Särskilt om E-arkiv (a. 2.2.2), E-arkiv (a. 2.3.2). 

5.1.1.1.15 SCB 

Särskilt om utformningen av enkäten i Bilaga 2. Enkät (a. 11). 

5.1.1.1.16 Upphandlingsmyndigheten 

I enlighet med vad som har sagts om myndighetens bemyndigande i allmänhet (a. 4.5.7). 

5.1.2 Myndigheters verksamhet (kommunala, regionala) 

Kommunala och regionala verksamheter berörs av denna konsekvensutredning som alla andra off-
entliga verksamheter vid val av materiel och metoder. För dessa verksamheter är Riksarkivet inte 
arkivmyndighet. En sammanställning av alla Kommuner (a. 12.3) och Regioner (a. 12.4) återfinns i 
Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elek-
troniska handlingar (a. 12). 
 
Kommuner och regioner bör särskilt uppmärksamma Nationella jämförelser (a. 2.2.7.3), och samm-
anställningen av deras beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elektro-
niska handlingar i bilaga 3. 

5.1.3 De beslutande församlingarnas verksamhet  

De beslutande församlingarnas verksamhet utgörs av statliga och kommunala beslutande försam-
lingar. Det vill säga, riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Dessa församlingar berörs av denna 
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konsekvensutredning som alla andra offentliga verksamheter, men för deras verksamheter är Riks-
arkivet inte arkivmyndighet. I författningskommentarerna återfinns en närmare redogörelse för ”and-
ra med motsvarande ansvar [av en arkivmyndighet]”790 som ansvarar för: 

– Riksdagsförvaltningen 

– Riksbanken 

– Riksrevisionen 

– Utrikesnämnden 

– Regeringskansliets arkiv 

– Utrikesrepresentationen 

5.1.4 Enskilda organs verksamhet 

Enskilda organs verksamhet (a. 12.2) är sådana hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd 
av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. En sammanställning 
av vissa enskilda organ återfinns i Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar 
om materiel och metoder för elektroniska handlingar (a. 12). Enskilda organ bör ha ett intresse av 
att handlingar som tas emot uppfyller förutsättningar eller är arkivbeständiga med hänsyn till deras 
ansvar för bland annat egenkontroll (9 §)791 och arkivvård (22 §). 

5.1.5 Svenska kyrkans verksamhet 

Svenska kyrkans verksamhet, innefattat dess organisatoriska delar, avser när de förvarar allmänna 
handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska 
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. För sådana handlingar har kyr-
kans verksamhet ansvar för arkivvården och står under den statliga arkivmyndighetens tillsyn (4 §). 

5.1.6 OSL-organs verksamhet 

OSL-organs verksamhet (a. 12.5) är sådana som avses i 2 kapitlet 4 § första meningen offentlighets- 
och sekretesslagen i den del arkivet härrör från den typ av verksamhet som avses i bilagan till off-
entlighets- och sekretesslagen. En hänvisning till sammanställning av OSL-organ återfinns i Bila-
ga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elektroni-
ska handlingar (a. 12). 

5.1.7 OSL-sammanslutningars verksamhet 

OSL-sammanslutningars verksamhet (a. 12.6) är sådana juridiska personer som avses i 2 kapitlet 3 
§ offentlighets- och sekretesslagen. Det vill säga, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser där kommuner eller region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. En samman-
ställning av OSL-sammanslutningar kan för närvarande inte på grund av praktiska skäl inordnas 
under Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för 
elektroniska handlingar (a. 12). 
 

                                                
790  Se vidare författningskommentarerna till 1 kapitlet 2 § om Tillsyn. 
791  För organ under den statliga arkivmyndigheten får Riksarkivet meddela närmare föreskrifter om egenkontroll 

och rapporteringsskyldighet enligt 8 § förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring. Kommuner och regioner för på samma sätt meddela föreskrifter för enskilda organ under deras 
ansvar enligt samma förordning (11 §). 
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Ett annat problem med att sammanställa OSL-sammanslutningars verksamhet är bedömningen av 
i vilka sammanslutningar som kommuner och regioner utöver ”ett rättsligt bestämmande inflytande”. 
Enligt 2 kapitlet 3 § OSL är de kvalificerade rekvisiten att kommuner och regioner ensamma eller 
tillsammans: 
 

… 

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av 

samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många 

röster i bolaget eller föreningen, 

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. 

Vid tillämpningen av andra stycket 1-3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över 

vilken en kommun eller en region bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses 

utövat av kommunen eller regionen. 

… 

Det som föreskrivs om kommuner och regioner i första-tredje styckena tillämpas också på 

kommunalförbund. 

 
Utifrån förarbetet till lagen, proposition 1993/94:48 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag,792 
tolkas uppräkningen vara uttömmande (jfr s. 20-21). Det saknar betydelse vad uppräknade samman-
slutningar har för verksamhet (s. 18), om typen av association faller inom p. 1-3 omfattas de av 
lagen. Motsatsvis, associationer som inte räknas upp faller utanför tillämpningsområdet (jfr s. 19). 
Till exempel, ideella föreningar (jfr dock KL 2 kapitlet 3 § sista stycket, kommunalförbund innefattas). 
 
För vissa verksamheter är frågan om de är OSL-sammanslutningar besvarad,793 medan för andra 
framgår det inte lika tydligt. Det faller utanför denna konsekvensutredning att bedöma om en verk-
samhet är en OSL-sammanslutning. En sådan bedömning bör lämpligen tillfalla kommunala och 
regionala arkivmyndigheter, och ytterst domstolar. I den utsträckning möjligt kan denna konsekvens-
utredning framöver föra en förteckning över vilka verksamheter som är att anse som en OSL-
sammanslutning eller inte enligt arkivmyndigheter hos kommuner och regioner, eller enligt domstol. 

                                                
792  Proposition 2008/09:150 (s. 363) OSL är en omarbetning av sekretesslagen (1980:100). För de bestämmelser 

i OSL som motsvarar dem i tidigare gällande sekretesslagen gäller fortfarande vad som sagts i förarbetena till 
den lagen. Med andra ord, vad som sägs i 2 kapitlet 3 § OSL motsvarar 1 kapitlet 9 § sekretesslagen. 

793  Till exempel, se Svenskt vatten (2019-04-08) Ägandet av allmän VA-anläggning. ”Det är endast kommun, 
kommunalt bolag eller kommunalförbund som kan äga och därmed vara huvudman för en allmän VA-anlägg-
ning. Möjligheten för annan än kommun att söka allmänförklaring hos länsstyrelsen är numera borttagen ur 
vattentjänstlagstiftningen. 

  Om kommunen eller kommunerna inte äger den allmänna VA-anläggningen så ska den/de på annat sätt 
ha ett rättsligt bestämmande inflytande över den, t ex majoriteten av beslutsmakten i ett kommunalt bolag”. 

 https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/juridik/kommunens-skyldighet-att-ordna-vattentjanster/fordjupning/agandet/ (20200926) 

https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/juridik/kommunens-skyldighet-att-ordna-vattentjanster/fordjupning/agandet/
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Det finns emellertid verksamheter som behöver placeras under antingen offentliga verksamheter 
eller övriga. Till exempel, Inera (a. 5.1.7.2) och SKL Kommentus (a. 5.1.7.3). I dessa fall görs en 
perifer utredning av verksamheten, vilket  får kompletteras med inlägg från berörda intressenter. 

5.1.7.1 Sydarkivera 

Sydarkivera är ett kommunalförbund och en gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för för-
bundsmedlemmarna. Sydarkivera har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och infor-
mationshantering, digitala arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmar-
na.794 Sydarkivera berörs av författningsförslaget om tekniska krav för beständighet som arkivmyn-
dighet, men omfattas även av det som OSL-sammanslutning. 

5.1.7.2 Inera 

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Av årsredovisningen 2019 
framgår att majoriteten av aktier ägs av SKR Företag (ungefär 51 %), medan övriga av kommuner 
och regioner (ungefär 3 % respektive 46 %). Av Bilaga 5: Ägardirektiv för Inera AB kan emellertid 
läsas att ”Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) aktieägare 
är att tillförsäkra deltagande kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bola-
gets strategiska mål och viktiga beslut”.795 Det framgår vidare att kommuner och regioner tillsamm-
ans utser mer än hälften av ledamöterna i styrelsen; sex vardera, medan övriga tre av SKR Före-
tag.796 Av denna anledning inplaceras Inera AB under OSL-sammanslutningar, och blir därmed en 
direkt intressent. Inera tolkas även vara en indirekt intressent med hänsyn till verksamhetens upp-
drag att tillhandahålla nationell digital infrastruktur och arkitektur som ger förutsättningar för digital 
samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.797 

5.1.7.3 SKL Kommentus798 

SKL Kommentus är ett moderbolag med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral som hjälper 
kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal; AffärsConcept som ger strategisk råd-
givning, stöd och utbildning inom offentlig upphandling och inköp; SKL Kommentus Media som till-
handhåller strategiska digitala tjänster och utbildningar inom HR-området, och tryckt material. 
 
SKR äger 98 % av SKL Kommentus.799  Det framgår inte hur ledamöterna utses, men för närvarande 
utgörs majoriteten av styrelsen av kommuner och regioner för moderbolaget SKL Kommentus (5 av 
totalt 7), och dotterbolaget SKL Kommentus Inköpscentral (4 av totalt 7).800 I övriga två dotterbolag 
finns inga ledamöter från kommuner och regioner representerade.801 SKL Kommentus moderbolag 

                                                
794  https://www.sydarkivera.se/om-oss/ (20200927) 
795  SKR, Delägarskap i Inera AB. 
 https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/samarbeteskrinerakommentus/blidelag

areiinera.html (20200926) 
796  Inera (2020-05-18) Styrelse. 
 https://www.inera.se/om-inera/sa-styrs-inera/styrelse/ (20200926) 
797  https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/ (20200925) 
798  SKL Kommentus kommer successivt byta namn till SKR Kommentus. 
 https://www.sklkommentus.se/aktuellt/hur-paverkar-skrs-namnandring-skl-kommentus/ (20200925) 
 SKL Kommentus bytte namn den 15 april till Adda. 
 https://www.adda.se/aktuellt/faq-nytt-varumarke/ (20210531) 
799  https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag.html (20200926) 
800  Jämför Kammarrättens (Stockholm) dom (2013-04-24) i mål 8459-12. Omständigheterna skilde sig i det fallet 

eftersom kommuner och regioner tydligen inte förfogande direkt eller indirekt mer än hälften av rösterna i SKL 
Kommentus inköpscentral. 

801  https://www.sklkommentus.se/om-oss/organisation-och-verksamheter/styrelser/ (20200926) 

https://www.sydarkivera.se/om-oss/
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/samarbeteskrinerakommentus/blidelagareiinera.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/samarbeteskrinerakommentus/blidelagareiinera.html
https://www.inera.se/om-inera/sa-styrs-inera/styrelse/
https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/
https://www.sklkommentus.se/aktuellt/hur-paverkar-skrs-namnandring-skl-kommentus/
https://www.adda.se/aktuellt/faq-nytt-varumarke/
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag.html
https://www.sklkommentus.se/om-oss/organisation-och-verksamheter/styrelser/
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och SKL Kommentus Inköpscentral tolkas därför var en OSL-sammanslutning, och blir därmed dir-
ekta intressenter. SKL Kommentus Inköpscentral med hänsyn till verksamheten som en nationell 
inköpscentral tolkas även vara en indirekt intressent. 

5.2 Övriga 

Det antas att Bakgrunden (a. 5.2.1) till varför övriga indirekta intressenter kan vilja ta del av denna 
konsekvensutredning är i princip detsamma som de Offentliga verksamheternas (a. 5.1), men med 
vissa utmärkande skillnader. 

5.2.1 Bakgrund 

Det grundläggande intresset bör ligga i de tekniska kraven för att framställa elektroniska handlingar, 
vilket kan förenklat avse antingen ”program” eller ”information”. Övriga intressenter kan inledningsvis 
fördelas efter denna uppdelning. Därutöver finns det andra intressen som kan aktualiseras. 

5.2.1.1 De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information 

De flesta, om inte alla, offentliga verksamheter framställer elektroniska handlingar för att använda 
och hantera dem för ett eller annat syfte. För att kunna framställa elektroniska handlingar för det 
syftet finns ett behov att ställa krav på dels vilka standarder som ska implementeras, program som 
ska användas, och därmed införskaffas eller utvecklas, dels utvärdera om kraven uppfylls enligt 
standarder eller av program, produkter eller tjänster, dels vilka inställningar som ska väljas i prog-
rammen vid framställning av handlingarna. 
 
Övriga intressenter omfattas inte av 1-2 a §§ arkivlagen, och ska därför inte heller påverkas direkt 
av Avsedda förändringar (a. 2.4), men kan påverkas om de i sin verksamhet eller som privatperson 
avser att framställa elektroniska handlingar som ska vara beständiga eller kunna arkiveras. Till 
exempel, när de söker svar på frågor om lämpliga val av materiel och metoder finner information och 
föreskrifter från Riksarkivet, eller när de vänder sig till Riksarkivet för rådgivning. 
 
En särskild grupp av intressenter antas vara Föreningar (a. 5.2.3), vilka antas bli en viktig källa för 
övriga intressenter som söker svar på frågor om lämpliga materiel och metoder. Föreningar repres-
enterar och vägleder sina medlemmar inom särskilda områden mot vissa ändamål. Till exempel, 
främjar användandet av vissa standarder, anordnar utbildningar, lämnar råd, ger ut handböcker och 
annan information. Det är antagligt att Avsedda förändringar (a. 2.4) kommer att påverka dessa 
föreningar och deras intressenter i hur de förhåller sig till vad krävs av materiel och metoder för 
behovet av beständighet och arkivbeständighet. 

5.2.1.2 De som framställer elektroniska handlingar i form och funktion av program 

Det är inte ovanligt att offentliga verksamheter framställer elektroniska handlingar i form och funktion 
av program, vanligtvis genom att koppla ihop andra program, produkter eller tjänster, för att tillhanda-
hålla egna produkter och tjänster (a. 5.2.1.3) internt eller externt. Till exempel, för ett ”IT-system” 
eller ”webbtjänst”.802 Det är inte heller ovanligt att offentliga verksamheter framställer program som 
implementerar informationsformat, vanligtvis HTML eller diverse standarder i XML. Mer ovanligt är 

                                                
802  Uppmärksamma definitionen av program i författningskommentarerna. Jämför Tillämpningsområdet (a. 1.1.4). 

Av betydelse är instruktioner som kan tolkas och exekveras av en dator. Om detta sker genom ett ”skriptspråk” 
eller ”kompilerade” språk har i sammanhanget inte betydelse. Med andra ord, det innefattar program som 
”limmar” ihop andra program för att utföra visst arbete. Till exempel, hämta uppgifter från en databas och 
återge uppgifterna i HTML, eller lagra dem i XML. 
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däremot att offentliga verksamheter framställer program som implementerar standarder som till ex-
empel Jpeg, FFV1, LPCM, PDF, PNG. Bland övriga intressenter är det sistnämnda emellertid betyd-
ligt mer vanligare. Det finns en mängd individer, gemenskaper, och företag som tar fram program 
för att implementera sådana och andra standarder. För det syftet måste standarder väljas, tolkas 
och implementeras. 
 
De bakomliggande motivationerna varierar, men kan vara allt från ideella till kommersiella ändamål. 
För att avgränsa urvalet av övriga intressenter kan först urskiljas de utvecklare som avser att fram-
ställa program som är lämpliga och, eller framställer andra elektroniska handlingar som är lämpliga 
med hänsyn till behovet av beständighet eller arkivbeständighet. Av dessa utvecklare kan sedan 
särskiljas de som avser att deras program ska användas av offentliga verksamheter. Det antas att 
den förra gruppen av utvecklare kommer att påverkas av Avsedda förändringar (a. 2.4) i samma 
utsträckning som De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information 
(a. 5.2.1.1). För den senare gruppen av utvecklare bör emellertid påverkan av förändringarna, sär-
skilt Riksarkivets tekniska krav, vara mer påtaglig. 
 
Det är svårt att inte anta annat än att utvecklare som framställer program för offentliga verksamheter 
inte kommer att förhålla sig till Riksarkivets tekniska krav, antingen som en utmärkande kvalitet som 
kan ge fördelar mot andra konkurrenter, eller som en nödvändig förutsättning för att kunna uppfylla 
förväntade krav från offentliga verksamheter. 

5.2.1.3 De som tillhandhåller produkter eller tjänster 

Många offentliga verksamheter erbjuder produkter eller tjänster för det allmänna. Om dessa produk-
ter eller tjänster använder underliggande egenutvecklade program, blir verksamheten en sådan in-
tressent som De som framställer elektroniska handlingar i form och funktion av program (a. 5.2.1.2). 
Med andra ord, det finns ingen anledning att skilja på produkter eller tjänster från offentliga verksam-
heter som sammanfaller med de underliggande programmen. Detsamma gäller för övriga intressen-
ter som framställer elektroniska handlingar i form och funktion av program som sedan sammanfaller 
med eller utgör kärnan av deras produkter eller tjänster. 
 
Av betydelse i detta avsnitt är däremot att skilja på övriga intressenter som tillhandhåller produkter 
eller tjänster som endast är ”förpackningar” av underliggande program,803 eller i princip innebär en 
vidareförmedling av program från en aktör till en annan. Produkterna eller tjänsterna kan tillhandhål-
las av dominerande aktörer som har mindre aktörer som underleverantörer,804 eller icke-domineran-
de aktörer som har dominerande aktörer som underleverantörer.805 För att avgränsa urvalet av 
sådana aktörer kan först urskiljas de aktörer som avser att förmedla produkter eller tjänster för att 
framställa elektroniska handlingar som är beständiga eller arkivbeständiga. Av dessa aktörer kan 
sedan särskiljas de som avser att rikta produkterna eller tjänsterna mot offentliga verksamheter. 

                                                
803  Se vidare Bristfälliga begreppsapparater och konceptuella ramverk (a. 2.3.6.6.1). 
804  Till exempel, företaget (tysk) callas software vars program för PDF används av bland andra Adobe i flera av 

deras produkter och tjänster. Callas har enligt ”ZoomInfo”, 18 anställda, och intäkter på 15,3 miljoner USD 

sammanslaget från kvartal 1-4 år 2020. Uppgifter om omsättning kunde inte hittas. I jämförelse har företaget 
(USA) Adobe enligt sin årsredovisning (2019), 22 634 anställda, och intäkter på 11 171 297 000 USD, med 

en bruttoinkomst på 3 204 741 000 USD. 
 https://www.callassoftware.com/en/callas-software-pdf-technology-for-oem-partners-and-system-developers  
 https://www.zoominfo.com/c/callas-software-gmbh/346903523 (20201010) 
 https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/investor-relations/pdfs/ADBE-10K-FY19-FINAL-CERTIFIED.pdf (20201010) 
805  Se vidare Inlåsning (a. 2.2.7.1). På den svenska marknaden finns företag som fungerar i princip endast som 

återförsäljare av produkter och tjänster, eller licenser till sådana, från dominerande aktörer. 

https://www.callassoftware.com/en/callas-software-pdf-technology-for-oem-partners-and-system-developers
https://www.zoominfo.com/c/callas-software-gmbh/346903523
https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/investor-relations/pdfs/ADBE-10K-FY19-FINAL-CERTIFIED.pdf
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För offentliga verksamheter är det viktigt att produkterna eller tjänsterna stödjer standarder och fram-
ställer elektroniska handlingar i överensstämmelse med implementerade standarder. För det syftet 
måste hänvisningar till standarder verifieras, inställningar undersökas, och tester göras av framställ-
da elektroniska handlingar. 
 
Situationen är likande vad som sagts om De som framställer elektroniska handlingar i form och 
funktion av program (a. 5.2.1.2), men påverkan av tekniska krav kan få ett annat utfall. Det finns ett 
beroende i två, eller fler, led mellan aktörer. Å ena sidan de som tillhandhåller produkter eller tjänster, 
å andra sidan de som tillhandhåller programmen för produkterna eller tjänsterna. Om produkter eller 
tjänster inte uppfyller tekniska krav måste dessa aktörer komma fram till en lösning sinsemellan eller 
omvärdera sina relationer. Riksarkivets tekniska krav kan alltså få långtgående indirekta konsekven-
ser. Dessa indirekta konsekvenser bedöms emellertid ytterst att vara en positiv förändring. Produkter 
och tjänster ska uppfylla rättsliga krav. Till exempel, vara lämpliga för arkivbeständighet. Samtidigt 
ger Riksarkivets tekniska krav även metoder för att kontrollera dem, och aktörerna något att förhålla 
sig till och kunna påvisa efterlevnad. 

5.2.1.4 De som framställer och främjar användandet av standarder 

Få offentliga verksamheter tar fram standarder, men det förekommer. Till exempel, i arbetet med 
FGS. Bland övriga intressenter är framtagande av standarder mer vanligt, men främst avgränsat till 
vissa standardiserings- och branschorganisationer. Dessa organisationer antas ha ett intresse att 
tekniska krav ställs i enlighet med befintliga standarder.806 

5.2.1.5 De som använder och hanterar elektroniska handlingar från offentliga verksamheter 

De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information (a. 5.2.1.1) avser 
vanligtvis det i första hand för verksamhetens interna bruk. För offentliga verksamheter kan elektro-
niska handlingar emellertid bli allmänna och därmed måste vara tillgängliga för allmänheten. Övriga 
intressenter kan därför vara personer och verksamheter som avser att använda och hantera elek-
troniska handlingar från offentliga verksamheter, vilka kan återkomma vid enstaka eller flera tillfällen. 
Till exempel, eftersom de arbetar med offentliga verksamheter eller kommer i mycket kontakt med 
dem. 
 
Riksarkivets tekniska krav kan indirekt påverka vilka program, produkter eller tjänster som behövs 
av allmänheten för att använda och hantera allmänna elektroniska handlingar framställda av offent-
liga verksamheter. Dessa aspekter har emellertid tagits hänsyn till i konsekvensutredningen och 
författningskommentarerna. Det bedöms därför att medan de tekniska kraven kan ha en påtaglig 
påverkan i detta sammanhang är avsikten just att bidra till att förbättra förutsättningarna för att med 
tiden kunna använda och hantera elektroniska handlingar. Till exempel, om offentliga verksamheter 
framställer elektroniska handlingar med lämpliga materiel och metoder bidrar det till en ökad kvalitet 
av sådana handlingar, vilket medför att intressenter kan använda och hantera sådana handlingar 
mer förutsägbart. 

5.2.1.6 De som utbildar inom, forskar om, eller studerar tillämpningsområdet 

Det framgår av denna konsekvensutredning och författningskommentarerna att Avsedda förändrin-
gar (a. 2.4) av Tillämpningsområdet (a. 1.1.4) berör flera kunskapsområden, däribland av särskild 
betydelse dels det arkivrättsliga, dels det arkivteroetiska, dels det data- och informationstekniska. 
Förändringarna kan eventuellt påverka hela eller delar av teoretiska och praktiska disciplin, men 

                                                
806  Se vidare författningskommentarerna till bilaga 1 Om standarder. 
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med hänsyn till intressenterna är det svårt att anta annat än att de kommer att kritiskt granska och 
pröva underlaget för att antingen verifiera eller falsifiera det som teoretiskt eller praktiskt giltigt. 

5.2.1.7 De som arbetar med tillämpningsområdet i offentliga verksamheter från andra stater 

Denna konsekvensutredning har påverkats av resultatet av Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2), 
och andra arbeten inom området. Det kan antas att Avsedda förändringar (a. 2.4) kan påverka, rela-
tivt till Sverige och Riksarkivet, åtminstone de nordiska arkivmyndigheterna i samma utsträckning. 

5.2.1.8 De som bevakar eller representerar andra inom tillämpningsområdet 

Det finns ett antal föreningar, branschorganisationer eller liknande som bevakar eller representerar 
sina medlemmar inom tillämpningsområdet. Det antas att dessa intressenter främst vill ha kännedom 
om Avsedda förändringar (a. 2.4), och beredas tillfälle att yttra sig mot Bakgrund (a. 5.2.1) av vad 
som sagts om Övriga (a. 5.2) intressenter. 

5.2.2 Förbund 

5.2.2.1 Sveriges Standardiseringsförbund 

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardise-
ringsorganisationerna ITS (Svenska informations- och telekommunikations- standardiseringen) (a. 
5.2.3.5), SEK (Svensk Elstandard) (a. 5.2.3.8) och SIS (Svenska institutet för standarder) (a. 
5.2.3.10). Förbundets ändamål är att dels främja standardiseringen i Sverige, dels verka för använd-
ning av standarder, dels genom samverkan effektivisera standardiseringen, dels ansöka om statliga 
uppdragsmedel.807 

5.2.3 Föreningar 

5.2.3.1 Centrum för Näringslivshistoria 

Centrum för Näringslivshistoria är en ideell förening med ändamål att dels omhänderta, förvara, 
vårda, bearbeta och presentera handlingar, bilder och föremål från företag, organisationer och en-
skilda med anknytning till näringslivet, dels om deponenten tillåter, hålla samlingarna tillgängliga för 
deponenter och andra intresserade.808 

5.2.3.2 Dataföreningen i Sverige 

Dataföreningen i Sverige är en ideell förening med ändamål att bland annat vara dels en oberoende 
plattform för att påverka digitaliseringens utveckling och inriktning, och att främja kontakter, erfaren-
hetsutbyten och kompetensutveckling, dels en kompetensresurs för remissvar, expertutlåtanden och 
utredningar, dels vara drivande i utvecklingen av standarder, best practice, rekommendationer, guid-
er och checklistor.809 

                                                
807  https://standardiseringsforbundet.se/ (20200927) 
808  Stadgor för föreningen (20050425). 
 https://wwwnaringslivshi.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/12/stadgar-foreningen-centrum-for-naringslivshistoria.pdf (20200927) 
809  Stadgor för föreningen (20160405, 20170424). 
 https://dfs.se/om/stadgar-for-dataforeningen-i-sverige/ (20200927) 

https://standardiseringsforbundet.se/
https://wwwnaringslivshi.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/12/stadgar-foreningen-centrum-for-naringslivshistoria.pdf
https://dfs.se/om/stadgar-for-dataforeningen-i-sverige/
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5.2.3.3 FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning) 

FAI är en ideell förening med ändamål att i teori och praktik bland annat dels främja professionell 
styrning av verksamhetsinformation och långsiktig informationsförsörjning, och främja utvecklings-
arbetet inom arkiv- och dokumenthantering, dels beakta bevarande, förvaltning och tillgängliggöran-
de av arkivinformation, och därmed angränsande områden.810 

5.2.3.4 NLA (Näringslivets Arkivråd) 

NLA är en ideell förening med ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med 
hjälp av olika tekniker inom främst näringslivet, men har även andra institutioner och organisationer 
som medlemmar. Föreningen stödjer sina medlemmar genom bland annat dels bevakning av utveck-
lingen inom området både nationellt och internationellt, dels kunskapsspridning om verksamheten, 
dels samarbete med andra föreningar och intresseorganisationer.811 

5.2.3.5 ITS (Svenska informations- och telekommunikations- standardiseringen) 

ITS är en ideell förening som av regeringen har utsetts till en svensk nationell standardiseringsorga-
nisation. ITS har som uppgift att bland annat dels svara för den svenska standardiseringsverksam-
heten inom området för uppkopplade system, applikationer och tjänster, dels svara för remisshante-
ring av förslag till europeiska standarder och andra publikationer, dels samarbeta med svenska och 
utländska organisationer med ovan angivna och liknande uppgifter.812 

5.2.3.6 Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige (Open Source Sweden) 

Föreningen har som syfte att verka som en intresseorganisation för leverantörer av Öppna program-
varor genom att främja en öppen och väl fungerande marknad för utveckling, försäljning och leverans 
av Öppna programvaror och därtill kopplade tjänster till såväl privata som offentliga organisationer, 
baserat på öppna standarder. Föreningen skall med samma syfte deltaga och verka i internationella 
nätverk och övriga sammanhang.813 

5.2.3.7 Sambruk 

Sambruk är en ideell förening för kommunal verksamhetsutveckling med ändamål att verka för en 
samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna, att främja utvecklingen av en sam-
bruksplattform och av olika E-tjänster eller av E-förvaltning, och att i övrigt ta tillvara medlemmarnas 
gemensamma intressen vad gäller inre och yttre effektivisering.814 

5.2.3.8 SEK (Svensk Elstandard) 

SEK är en ideell förening som av regeringen har utsetts att vara en svensk standardiseringsorgani-
sation. SEK har till uppgift att bland annat dels svara för den svenska standardiseringsverksamheten 
inom det elektrotekniska området och att vara remissorgan för elektrotekniska regler och samhöran-

                                                
810  Stadgor för föreningen (20131024). 
 https://fai.nu/om-oss/styrdokument/ (20200928) 
811  Stadgor för föreningen (20110510). 
 http://nla.nu/om-foreningen/stadgar/ (20200928) 
812  Stadgar för föreningen (20200505).  
 http://its.se/wp-content/uploads/2020/06/ITS-stadgar-2020-05-05.pdf (20200927) 
813  Stadgar för föreningen (20110511). 
 http://opensourcesweden.org/stadgar (20200927) 
814  Stadgar för föreningen (20060507, 20140520). 
 https://sambruk.se/protokoll/ (20200927) 

https://fai.nu/om-oss/styrdokument/
http://nla.nu/om-foreningen/stadgar/
http://its.se/wp-content/uploads/2020/06/ITS-stadgar-2020-05-05.pdf
http://opensourcesweden.org/stadgar
https://sambruk.se/protokoll/
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de ärenden, dels utarbeta och främja användningen av elektrotekniska regler i vidsträckt bemärkel-
se, såsom terminologi, klassificering, mått- och kvalitetsfordringar, och regler för utförande, provning 
och användning av elektrisk materiel, dels samarbeta med nationella och utländska organisationer 
med ovan angivna och liknande arbetsuppgifter.815 

5.2.3.9 SIJU (Svenska föreningen för IT & Juridik) 

SIJU är en ideell förening som inom sitt fackområde ska dels ge medlemmarna information och 
möjligheter till erfarenhetsutbyte, dels verka för att samhällsdebatten om informationsteknikens rätts-
liga problem kan föras på saklig grund. Inom sitt intresseområde ska föreningen särskilt ta initiativ 
till utbildningsverksamhet, främja debatt och stödja forskning.816 

5.2.3.10 SIS (Svenska institutet för standarder) 

SIS är en ideell förening som av regeringen erkänts som svenskt standardiseringsorgan inom ans-
varsområdena för ISO och CEN. SIS har till uppgift att dels främja standardiseringen och användand-
et av standarder, och effektivisera de inre och yttre processerna inom standardiseringen, dels ans-
vara för utarbetandet av standarder, dels driva svenska intressen i standardiseringsarbetet, dels 
harmonisera svensk standard med internationell standard, dels verka för att berörda parter aktivt 
medverkar i standardiseringsarbetet, dels fastställa och upphäva standarder, och att tillhandahålla 
tjänster avseende standardisering.817 

5.2.3.11 SKR 

SKR är en ideell förening för kommuner och regioner som en medlems- och arbetsgivarorganisation 
med uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Föreningen 
fungerar även som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning, och driver ett antal företag.818 

5.2.3.12 Svenska Arkivförbundet 

Svenska Arkivförbundet är en ideell förening för den enskilda sektorns arkiv som ska tillvarata med-
lemmarnas intressen genom opinionsbildning, kommunikation och utbildning.819 

5.2.3.13 Svenskt Näringsliv 

Föreningen Svenskt Näringsliv skall främja företagens gemensamma intressen genom att bland 
annat dels verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi, dels verka för en 
allmän intressegemenskap om företagsamhetens avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och 
välfärd, dels verka för gynnsamma förutsättningar lokalt, nationellt och internationellt för att etablera, 
äga, driva och utveckla företag.820 

                                                
815  Stadgor för föreningen (19960523, 20130308) i Kalender 2019 (s. 46). 
 https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Kalender_2019.pdf (20200927) 
816  Stadgor för föreningen (19810610, 19860410, 20060328, 20140410, 20150324). 
 https://siju.se/stadgar/ (202200927) 
817  Stadgor för föreningen (20200526). 
 https://www.sis.se/globalassets/omsis/stadgar-sis-2020-05-26.pdf (20200927) 
818  Stadgar för föreningen (20041027, 20191127). 
 https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/stadgar.html 
 https://skr.se/tjanster/omskr.html 
 https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag.html 
 https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrforetagab/bolagikoncernen.html (20200926) 
819  Stadgar för föreningen (20180523). 
 https://arkivforbundet.se/stadgar/ (20200928) 
820  Stadgar för föreningen (20170518). 

https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Kalender_2019.pdf
https://siju.se/stadgar/
https://www.sis.se/globalassets/omsis/stadgar-sis-2020-05-26.pdf
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/stadgar.html
https://skr.se/tjanster/omskr.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrforetagab/bolagikoncernen.html
https://arkivforbundet.se/stadgar/
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5.2.3.14 Tamarkiv (Tjänstemäns & akademikers arkiv) 

Tamarkiv är en ideell förening med ändamål att dels motta, förvara, vårda och tillhandahålla med-
lemmarnas och dem närstående organisationers handlingar (arkiv), och att bistå dem i alla frågor 
om arkivbildning och dokumenthantering, dels tillgängliggöra bestånd och samlingar och i anslutning 
därtill främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning rörande tjänstemän, akademiker och deras 
sammanslutningar.821 

5.2.3.15 Teknikföretagen i Sverige 

Föreningen Teknikföretagen i Sverige har som ändamål att främja medlemmarnas internationella 
konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet genom att verka för bland annat ett fritt näringsliv och 
goda näringsvillkor, utveckling av de tekniska och mänskliga resurserna i företagen.822 

5.2.4 Företag 

Det framgår av Innehållet i en konsekvensutredning (a. 1.2.2) att för företag ställs särskilda krav på 
en mer utförlig redogörelse av deras Antal, bransch, och storlek (a. 5.2.4.1), och en redogörelse, 
Särskilt om småföretagen och konkurrensförhållanden (a. 5.2.4.2). Regelrådet har i ett antal yttrande 
betonat betydelsen av en sådan redogörelse, och nödvändigheten av en analys.823 

5.2.4.1 Antal, bransch, och storlek 

I det Allmänna företagsregistret finns Sveriges 
alla företag, myndigheter, organisationer och 
alla deras arbetsställen.824 Enligt registret 
finns 1 228 854 företag och 1 309 475 ar-

betsställen.825 En illustrativ översikt av antalet 
företag i olika urval ges i Figur 50. 

Figur 50 Skärmbildfångst av Företagstrappan, 2019. 

                                                
 https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/stadgar-nya-stadgar-antagna-vid-ordinarie-stamma-den-18-maj-2017p_1059482

.html/Stadgar+-+Nya+stadgar+antagna+vid+ordinarie+stmma+den+18+maj+2017.pdf (20200927) 
821  Stadgar för föreningen (20180522). 
 http://www.tam-arkiv.se/om-tam-arkiv-stadgar (20200928) 
822  Stadgar för föreningen (2004). 
 https://www.teknikforetagen.se/globalassets/om-oss/teknikforetagens-stadgar.pdf (20200927) 
823  Till exempel, se RR 2018-16 (s. 8) ”… Det är inte tillräckligt att ange att det blir konsekvenser eller att en aktör 

påverkas. Redovisningen bör även inkludera en analys av hur aktören påverkas och i den omfattning det är 
möjligt även uppgifter om antalet som påverkas och vilka effekter förslaget kan få. …”. 

824  För diskussion om kriterierna för att kvalificera ett företag eller arbetsställe, och om urvalet av kriterierna, 
hänvisas vidare till SCB. 

825  SCB, Företagsregistret. Se under avsnittet Fakta om Företagsregistret. 
 https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/ (20200927) 
 Se även Handledning för konsekvensutredning (uppdaterad 2020-05-11) Vilka företag berörs?. 

https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/stadgar-nya-stadgar-antagna-vid-ordinarie-stamma-den-18-maj-2017p_1059482.html/Stadgar+-+Nya+stadgar+antagna+vid+ordinarie+stmma+den+18+maj+2017.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/stadgar-nya-stadgar-antagna-vid-ordinarie-stamma-den-18-maj-2017p_1059482.html/Stadgar+-+Nya+stadgar+antagna+vid+ordinarie+stmma+den+18+maj+2017.pdf
http://www.tam-arkiv.se/om-tam-arkiv-stadgar
https://www.teknikforetagen.se/globalassets/om-oss/teknikforetagens-stadgar.pdf
https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/
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Angiven källa är SCB – Företagsregistret.826 Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Företagens ekonomiska verksamheter klassificeras efter standarden SNI (Svensk näringsgrens-
indelning) i ”avdelningarna” A-U:827 

A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 

B. Utvinning av mineral 

C. Tillverkning 

D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 

E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 

F. Byggverksamhet 

G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 

H. Transport och magasinering 

I. Hotell- och restaurangverksamhet 

J. Informations- och kommunikationsverksamhet 

K. Finans- och försäkringsverksamhet 

L. Fastighetsverksamhet 

M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

P. Utbildning 

Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 

R. Kultur, nöje och fritid 

S. Annan serviceverksamhet 

T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 

U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 

I den utsträckning verksamheter inom samtliga klassifikationer framställer elektroniska handlingar 
med avsikten att handlingarna ska vara beständiga eller arkivbeständiga kan de betraktas som De 
som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information (a. 5.2.1.1).828 Av 
betydelse i detta avsnitt är emellertid att identifiera De som framställer elektroniska handlingar i form 
och funktion av program (a. 5.2.1.2) och De som tillhandhåller produkter eller tjänster (a. 5.2.1.3). 

                                                
826  Ekonomifakta, Christian Holmström (uppdaterad 2019-12-20) Antal företag i Sverige. 
 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/ (20201011) 
827  Avdelning är den första nivån, övriga nivåer är Huvudgrupp (2), Grupp (3), Undergrupp (4), Detaljgrupp (5). 
 https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/ (20201010) 
828  Se vidare statistik om IT-användningen i företag från SCB (20191120). 
 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/it-anvandning-i-foretag/ (20200928) 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/it-anvandning-i-foretag/
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För att avgränsa urvalet kan först urskiljas de företag som hamnar inom avdelning J (Informations- 
och kommunikationsverksamhet).829 
 
För varje avdelning i SNI kan det sedan finnas högst ytterligare fyra nivåer som närmare specificerar 
typen av verksamhet. Nivåerna, 2 till 5, har två-, tre-, fyra- respektive femsiffriga koder, vilka redogörs 
för i Tabell 52. Av tabellen framgår att en viss inskränkning kan göras i urvalet av företag, i huvudsak, 
till huvudgruppen 62 och 63. 

Tabell 52 Sammanställning av nivåerna 2-5 i avdelning J från kalkylbladet SNI 2007. Färgkoder från ljusare till mörkare 

indikerar till vilken utsträckning grupperna antas vara relevanta för denna konsekvensutredning; ingen, eller liten relevans, 
möjligtvis viss relevans, kan ha relevans under vissa omständigheter, bör ha mest relevans. Med ”(samma)” i kolumnen 

                                                
829  mis SNI 2007 (s. 258) ”Denna avdelning omfattar produktion och distribution av informations- och kultur-pro-

dukter, tillhandahållandet av medlen för att överföra eller distribuera dessa produkter, liksom även data eller 
kommunikationer, informationsteknologiska aktiviteter och bearbetning av data och annan informations-
verksamhet.”. 
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detaljgrupp avses att beskrivningen av gruppen är densamma som undergruppen. 

Avdelning (J) Informations- och kommunikationsverksamhet 

# Huvudgrupp # Grupp # Undergrupp # Detalj-
grupp 

58 

Förlagsverk-
samhet 

58.1 Utgivning av böcker och 
tidskrifter och annan 
förlagsverksamhet 

58.11 Bokutgivning 58.110 (samma) 

58.12 Publicering av kataloger och 
sändlistor 

58.120 (samma) 

58.13 Tidningsutgivning 58.131 Dags-
tidning-
sutgivning 

  58.132 Annons-
tidnings-
utgivning 

58.14 Utgivning av tidskrifter 58.140 (samma) 

58.19 Annan förlagsverksamhet 58.190 (samma) 

58.2 Utgivning av programvara 58.21 Utgivning av dataspel 58.210 (samma) 

58.29 Utgivning av annan 
programvara830 

58.290 (samma) 

59 

Film-, video- och 
tv-programverk-
samhet, ljudin-
spelningar och 

fonogram-
utgivning 

59.1 Film-, video- och TV-
programverksamhet 

59.11 Produktion av film, video och 
TV-program 

59.110 (samma) 

59.12 Efterproduktion av film, video 
och TV-program 

59.120 (samma) 

59.13 Film-, video- och TV-
programdistribution 

59.130 (samma) 

59.14 Filmvisning 59.140 (samma) 

59.2 Ljudinspelning och 
fonogramutgivning 

59.20 Ljudinspelning och 
fonogramutgivning 

59.200 (samma) 

60 Planering och 
sändning av 

program 

60.1 Sändning av radioprogram 60.10 Sändning av radioprogram 60.100 (samma) 

60.2 Planering av TV-program 
och sändningsverksamhet 

60.20 Planering av TV-program och 
sändningsverksamhet 

60.200 (samma) 

61 

Tele-
kommunikation 

61.1 Trådbunden 
telekommunikation 

61.10 Trådbunden 
telekommunikation 

61.100 (samma) 

61.2 Trådlös telekommunikation 61.20 Trådlös telekommunikation 60.200 (samma) 

61.3 Telekommunikation via 
satellit 

61.30 Telekommunikation via satellit 60.300 (samma) 

61.9 Annan telekommunikation 61.90 Annan telekommunikation 60.900 (samma) 

62 Data-
programmering, 

datakonsult-
verksamhet o.d. 

62.0 Dataprogrammering, 
datakonsultverksamhet o.d. 

62.01 Dataprogrammering 62.010 (samma) 

62.02 Datakonsultverksamhet 62.020 (samma) 

62.03 Datordrifttjänster 62.030 (samma) 

62.09 Andra IT- och datatjänster 62.090 (samma) 

63 

Informations-
tjänster 

63.1 Databehandling, hosting 
o.d.; webbportaler 

63.11 Databehandling, hosting o.d. 63.110 (samma) 

63.12 Webbportaler 63.120 (samma) 

63.9 Andra informationstjänster 63.91 Nyhetsservice 63.910 (samma) 

63.99 Övriga informationstjänster 63.990 (samma) 

 
Uppgifter om fördelning av antal företag efter bransch har varit svårare att finna. I kalkylbladet SCB:s 

branschnyckeltal 2018 finns uppgifter om antalet företag efter olika storleksklasser inom avdelning J, 
vilka summerat blir 40 151. Dessa företag har sedan även fördelats efter storleksklasser i samtliga 

                                                
830  mis SNI 2007 (s. 260) ”Omfattar: utgivning av standardtillverkad (icke kundanpassad) programvara, inklusive 

översättning eller anpassning för egen räkning av icke kundanpassad programvara till en särskild marknad: 
operativsystem [;] affärsinriktade applikationer och andra applikationer. Omfattar inte: reproduktion av prog-
ramvara, jfr 18.200 [;] detaljhandel med icke kundanpassad programvara, jfr 47.410 [;] produktion av program-
vara som inte sammanhänger med utgivning inklusive översättning eller anpassning av icke kundanpassad 
programvara för en särskild marknad mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 62.010 [;] tillhandahållande 
online av programvara (hosting av applikationer, tillhandahållandet av applikationstjänster), jfr 63.110”. 
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huvudgrupper. Siffrorna för Data-prog-
rammering, datakonsult-verksamhet o.d. 
och Informationstjänster återges i  Tabell 
53, vilka summerat blir 27375 respektive 

1923. 

 
I Figur 51 finns antalet företag i bransch-
en informations- och kommunikationsför-
etag mellan år 2008-2018. Uppmärksam-
ma emellertid att för år 2018 anges anta-
let företag till  ungefär 65 000 (63 435). 

 

Figur 51 Basfakta om företag, Antal företag i 
olika branscher 2008–2019 över avdelning A-S 

med undantag K och O. Angiven källa är SCB, 
Företagsdatabasen. Bilden har justerats i ljus och 
skärpa. 

 

Tabell 53 Antal företag i klasserna antal anställda. Utdrag från kalkylbladet SCB:s branschnyckeltal 2018. 

Kod 1-4 1-19 5-9 10-19 >=20 20-49 >=50 50-
59 

50-
199 

100-
199 

200-
499 

>=500 

62 10979 12610 938 693 813 522 291 165 238 73 37 16 

63 694 881 105 82 58 33 25 13 20 7 5  

 
I ett annat kalkylblad, återgiven i Tabell 54, återfanns ytterligare uppgifter om huvudgrupperna, vilka 
även hade fördelats i detaljgrupper. 

Tabell 54 Antal företag i klasserna antal anställda. Utdrag från kalkylbladet Antal arbetsställen november 2019 fördelat på 

näringsgren (SNI-kod) och storleksklass. Vissa beskrivningar av verksamheter skiljer sig något från Tabell 52, men koderna 
är desamma. Med 0 avses att uppgift saknas. 

Kod Verksamhet 0 1-4 5-9 10-19 20-199 200- Totalt 

62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 22 695 14 039 1 305 921 1 117 63 40 140 

62.010 Programvaruproducenter 13 803 7 175 695 491 537 21 22 722 

62.020 Datakonsulter 7 887 6 359 524 385 497 34 15 686 

62.030 Företag för datordrifttjänster 750 400 62 30 63 8 1 313 

62.090 Andra IT- och datatjänstföretag 255 105 24 15 20 
 

419 

63 Informationstjänster 2 429 888 133 103 68 8 3 629 

63.110 Dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 1 276 512 68 73 40 7 1 976 

63.120 Webbportaler 630 221 38 22 21 
 

932 

63.910 Nyhets- och bildbyråer 140 39 9 5 3 1 197 

63.990 Övriga informationstjänstföretag 383 116 18 3 4 
 

524 
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Företagens storlek kan kvantifieras efter antal anställda eller omsättning, men hänsyn bör tas till 
båda.831 Till exempel, ett företag med få anställda men stor omsättning kan påverka och påverkas i 
en annan utsträckning än ett företag med få anställda och mindre omsättning. 
 
I Figur 53 återges den övergripande omsättningen av företag i branschen. I kalkylbladet SCB:s 

branschnyckeltal 2018 finns för grupperna 62 och 63, men inte ytterligare nivåer, mer detaljerade upp-
gifter i varje storleksklass. Till exempel, avkastning, kapital, marginal, omsättning. Uppgifterna kräver 
viss bearbetning för att sammanställas som en relation mellan antal anställda och omsättning. 
 
Det finns emellertid tillräckligt underlag för 
att anta att med undantag av några få stora 
företag, och några medelstora företag, kan 
de flesta företag klassificeras som småföre-
tag, innefattat enmansföretag och mikro-
företag. Stöd för det första påståendet 
hämtas från underlaget om Inlåsning (a. 
2.2.7.1). Stöd för det andra påståendet 
hämtas från Tabell 54. Stöd för det sista på-
ståendet hämtas från Figur 52. Med andra 
ord, en överväldigande andel företag över 
samtliga branscher utgörs av småföretag, 
och det finns inga indikationer på att avdel-
ning J avviker från detta, samtidigt som det 
finns uppgifter om att branschen domineras 
av ett par storföretag. 

Figur 52 Skärmbildfångst av Andel företag per stor-
leksklass.832 Bilden har justerats i ljus och skärpa. 

Det är däremot svårare att närmare avgränsa företag efter inriktning mot dels utveckling, produkter 
eller tjänster som avser beständighet eller arkivbeständighet, dels offentliga verksamheter.  
 
Ett grovt antagande kan möjligtvis göras genom att jämföra mot antal företag i avdelning R (Kultur, 
nöje och fritid) huvudgrupp 91 (Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.).833 Det kan antas att 

                                                
831  Jämför RR 2017-338 (s. 4) ”… Det finns visserligen en ungefärlig uppgift på företagens storlek utifrån antalet 

anställda. Regelrådet finner att det även hade varit behövligt med en uppgift om omsättning. Detta för att 
närmare kunna bedöma storlek på företagen. Även om många företag inom hälso- och sjukvård endast har 
ett fåtal anställda är de såvitt Regelrådet kan förstå inte nödvändigtvis små utifrån omsättning. … ”. 

832  Ekonomifakta, Christian Holmström (senast uppdaterad 2019-12-20) Företagens storlek. 
 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/ (20201011) 
 Jämför IT&T (uppdaterad augusti 2017) Andel företag, per företagsstorlek 2017. 
 https://www.itot.se/om-oss/statistik/statistik-foretag/ (20201011) 
833  Grupp 91.0 (Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.), undergrupp 91.01 (Biblioteks- och arkivverksam-

het), detaljgrupp 91.011 (Biblioteksverksamhet) och 91.012 (Arkivverksamhet). 
 mis SNI 2007 Biblioteksverksamhet omfattar (s. 315) ”… dokumentations- och informationsverksamhet vid 

olika slags bibliotek, hör- och läsesalar samt visningslokaler som är tillgängliga för allmänheten: organiserande 
av en samling, oavsett om den är specialiserad eller inte [;] katalogisera samlingar [;] utlåning av böcker, kartor, 
tidskrifter, filmer, skivor, band, konstverk o.d. [;] informationssökning på förfrågan o.d. [;] verksamhet avseende 
filmbibliotek.”. Arkivverksamhet omfattar (s. 316) ”… drift av arkiv som är tillgängliga för allmänheten eller en 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
https://www.itot.se/om-oss/statistik/statistik-foretag/
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vissa, men inte alla, företag i huvudgruppen tillhandhåller program, produkter eller tjänster för att 
framställa program som är lämpliga och, eller framställer andra elektroniska handlingar som är läm-
pliga med hänsyn till behovet av beständighet eller arkivbeständighet. Eftersom offentlig sektor har 
en påtaglig närvaro i denna marknad kan det sedan antas att vissa, men inte alla, företag riktar sig 
mot offentliga verksamheter. 

Figur 53 Basfakta om företag, nettoomsätt-

ning (miljoner SEK)  hos de huvudgrupperna 
uppgifter fanns från 2006 till 2017. Angiven källa 
är SCB, Företagsdatabasen. Bilden har justerats 
i ljus, mättnad och skärpa. 

 
 
 
 
 

Tabell 55 Antal företag i klasserna antal anställ-

da. Utdrag från kalkylbladet Antal arbetsställen 
november 2019 fördelat på näringsgren (SNI-
kod) och storleksklass. Uppmärksamma att hu-
vudgruppen (91) innefattar grupper som inte 
tagits med i tabellen; Museer (91.020), Kultur-
minnesinstitutioner (91.030), Botaniska trädgår-
dar, djurparker och naturreservat (91.040). Med 
0 avses att uppgift saknas. 

Kod Verksamhet 0 1-4 5-9 10-19 20-199 200- Totalt 

91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 500 587 197 177 244 5 1 690 

91.011 Bibliotek 26 325 109 106 96 2 664 

91.012 Arkiv 27 57 17 12 21  134 

5.2.4.2 Särskilt om småföretagen och konkurrensförhållanden 

Det följer från Antal, bransch, och storlek (a. 5.2.4.1) att bortsett från ett antal större, och domineran-
de, företag utgörs den svenska marknaden av överväldigande småföretag, innefattat enmansföretag 
och mikroföretag. Fråga om hur Avsedda förändringar (a. 2.4) kan påverka småföretag och deras 
relationer till varandra och till de större företagen.834 En skillnad kan göras mellan förändringar som 
följer av att företagen behöver förhålla sig till tekniska krav, och att sådana förändringar leder till 
kostnader för företagen så att de ska kunna uppfylla kraven. 
 
De senare förändringarna har särskild betydelse för småföretagen eftersom dessa antas ha oftast 
”… ett mer begränsat ekonomiskt utrymme, färre anställda eller mindre resurser för it och admini-
stration än stora företag. De resurser som krävs för att efterleva regelkrav kan därför vara svårare 
att få fram för små företag. Sårbarheten för förändringar, särskilt snabba förändringar, är vanligtvis 
större för små företag.”.835 Vilka resurser och omfattningen av resurser som krävs för de kostnader 

                                                
särskild krets, såsom studenter, forskare, personal eller medlemmar samt drift av statliga arkiv: lagring av 
böcker, kartor, tidskrifter, filmer, skivor, band, konstverk o.d. [;] verksamhet avseende bildarkiv.”. 

834  Handledning för konsekvensutredning (uppdaterad 2020-05-11) Påverkas konkurrensförhållanden?. 
835  Handledning för konsekvensutredning (uppdaterad 2020-05-11) Särskild hänsyn till små företag. 
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som följer indirekt av Avsedda förändringar (a. 2.4) kommer uppskattas i avsnittet om Kostnadsmä-
ssiga konsekvenser (a. 6). 
 
De förra förändringarna antas kunna hämma eller främja konkurrensen mellan företagen på en mark-
nad där ”konsumenterna” utgörs av offentliga verksamheter. Det råder emellertid en del asym-
metriska förhållanden på denna marknad. Till exempel: 

– Det framgår av nuläget att antalet företag inom branschen är många och växer på en marknad 
där offentliga verksamheter utgör en relativ liten del av marknaden i bemärkelsen att det finns 
många andra konsumenter för företagen nationellt såväl som internationellt. Samtidigt utgör före-
tag verksamma inom arkiv, vilka antas rikta sig främst mot offentliga verksamheter, ett betydligt 
mindre urval. 

– Tekniska krav kan gynna de nationella företagen eftersom sannolikheten för dessa att känna till 
Riksarkivets tekniska krav bör vara större än för internationella aktörer, särskilt för sådana som 
inte riktar sig mot den svenska marknaden. Samtidigt domineras Tillämpningsområdet (a. 1.1.4) 
av internationella aktörer, vilka antingen sätter standarder formellt eller informellt, vilket Riks-
arkivet måste förhålla sig till. 

– Små företag, och aktörer, kan ha en stor påverkan inom Tillämpningsområdet (a. 1.1.4), och 
vara underleverantörer till de dominerande företagen. Samtidigt som det finns småföretag som 
har de dominerande företagen som underleverantörer. 

– De dominerande företagen tenderar att vara ”öppna” med standarder och teknologier till mindre 
företag och aktörer. Samtidigt finns risk att ”öppenheten” resulterar i strategiska flaskhalsar där 
rätt placerade företag kan hämma konkurrenter.836 

Med andra ord, förhållandena mellan företagen på marknaden är komplicerat. Det kan därför inled-
ningsvis avgränsas bort att Avsedda förändringar (a. 2.4), särskild de tekniska kraven, varken direkt 
eller indirekt i närmaste led,837 

– ger monopol eller ensamrätt till vissa företag att tillhandahålla produkter eller tjänster, 

– inför avgifter, tillstånd eller licenser för att få bedriva verksamhet, 

– inför geografiska hinder för att sälja varor och tjänster eller tillgodose behov insatsvaror, tjänster 
eller arbetskraft, 

– hindrar företagens möjligheter att sätta priser, 

– hindrar vilka produkter och tjänster företagen utformar och erbjuder, 

– hindrar produktionsprocesser, 

– hindrar försäljningskanaler, 

– hindrar marknadsföring, 

– kräver att företagen offentliggör särskild information, 

                                                
836  Se vidare Skillnaden mellan standarder och öppna standarder (a. 2.3.7.4). 
837  Handledning för konsekvensutredning (uppdaterad 2020-05-11) Påverkas konkurrensförhållanden?. 
 Resonemangen i de följande strecksatserna är hämtade från Tillväxtverkets handledning. 
 Med närmaste led avses att de tekniska kraven orsakat minst en händelse, vilken kan ha orsakat ytterligare 

en annan händelse. Det vill säga, en indirekt förändring. Ett lägre orsakssamband med tre eller fler händelser 
bedöms däremot vara är alltför långtgående för att tillmäta de tekniska kraven betydelse som orsakskälla. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 339 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

– inför undantag för särskilda grupper eller branscher. 

Den direkta orsaken av Avsedda förändringar (a. 2.4) bör uppstå när offentliga verksamheter börjar 
hänvisa till tekniska krav för beständighet eller arkivbeständighet. Till exempel, vid utveckling eller 
upphandling. Från den orsaken följer därmed konsekvenser som kan påverka företagen. Det följer 
att närmaste påtagliga effekten för företag är att de krav offentliga verksamheter ställer kan begränsa 
förutsättningarna för vissa företag att vara med i framtida upphandlingar i bemärkelsen att deras 
produkter eller tjänster inte uppfyller eller riskerar att inte uppfylla kraven för beständighet eller arkiv-
beständighet. Företagen är emellertid inte diskriminerade, och konkurrerar på lika villkor med andra 
företag. Det kan däremot medföra att dessa företag behöver anpassa sina produkter eller tjänster. 
Till exempel, ”system och rutiner, produktions- eller produktspecifikationer”. Detta kan leda till andra 
kostnader. Till exempel, ”omställningskostnader för utbildning eller investering i utrustning” eller 
andra ”produktionskostnader”. Följden kan bli ”ökade kostnader”, varför företagen måste ”justera 
sina priser i förhållande till konkurrenterna”, och därmed riskera minskade ekonomiska marginaler. 
 
Det är möjligt att ta fram flera orsakssamband eller hypotetiska fall, men alla dessa bör förstås mot 
bakgrund av nuläget. Till exempel, problemen med Standarder och interoperabilitet (a. 2.3.7), Inlås-
ning (a. 2.2.7.1), Kunskap och kompetens (a. 2.2.6). Marknaden påverkas i stor utsträckning av 
företag som genom nätverkseffektbubblor (a. 2.3.7.1) åtnjuter fördelaktiga ställningar. Det finns i 
nuläget inte heller hinder för offentliga verksamheter att ställa godtyckliga krav på vad som krävs av 
materiel och metoder för beständighet, och till viss utsträckning vad som krävs för arkivbeständighet. 
 
Syftet med Avsedda förändringar (a. 2.4) är bland annat att förtydliga vad som krävs vid implemen-
teringen av standarder i elektroniska handlingar, och att implementeringarna överensstämmer med 
standarderna. Ju fler tekniska krav och standarder, desto tydligare kriterier uppstår för att jämföra 
konkurrerande program, produkter och tjänster, vars resultat kan mätas och jämföras med tekniska 
kontroller. Det vill säga, det sker en regelförenkling.  

– För företag på marknaden betyder det bland annat att spelplanen kan jämnas ut eftersom det 
blir tydligare vad som krävs av materiel och metoder, snarare än märket på en produkt eller 
tjänst, eller dess leverantör. Med andra ord, företagen kan istället konkurrera om tillvägagångs-
sätten för att uppfylla tekniska krav, vars resultat kan tekniskt kontrolleras, och utvärderas. 

– För företagen, och offentliga verksamheter, kan regleringen underlätta krav på Kunskap och 
kompetens (a. 2.3.6) hos arbetssökande, eller underlätta urvalet eller utbildningen av dem. 

– För offentliga verksamheter, men även företag med underleverantörer och dessutom underleve-
rantörerna själva, betyder det bland annat att efterfrågan och utbud kan öka. Det förra eftersom 
kraven nyanserar vad som krävs av materiel och metoder. Det vill säga, inte endast ”en produkt”. 
Det senare eftersom det inte längre finns hinder för att endast ett eller ett par företag kan uppfylla 
kraven. Till exempel, priser och kostnader för olika tillvägagångssätt kan jämföras och leve-
rantörer bytas ut. Det vill säga, minska risken för inlåsning. 

De redogjorda antagandena gäller främst för företag inom branschen informations- och kommunika-
tionsteknik. Det finns få substitut för elektroniska materiel och metoder i allmänhet, men i synnerhet 
i ett samhälle som ska ”digitaliseras”. I ett sådant samhälle är kompletterande branscher som kan 
främjas eller hämmas i princip alla sådana som är beroende av informations- och kommunikations-
teknik. Närmaste branscher som påverkas bör vara inom hårdvara, utbildning, och service. Till exem-
pel, försäljning, drift och hjälpstöd. 
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5.2.5 Individer 

Sveriges befolkning är beräknad till 10 327 589 (31 december 2019),838 vilka kommer att försöka ges 
kännedom om denna konsekvensutredning genom bland annat aktiva Föreningar (a. 5.2.3), och 
Riksarkivets kommunikationskanaler. 
 
En specifik gruppering av individer som kan tänkas ha ett intresse av Avsedda förändringar (a. 2.4) 
är kodbidragare till öppna källkodsprojekt. Med andra ord, personer som bidrar ideellt till programut-
veckling. Dessa påverkas inte personligen, men kan få nytta av bland annat den tilltänkta Kunskaps-
källa om standarder och deras implementering (a. 2.4.3). 

5.2.6 Institut 

5.2.6.1 IRI (Institutet för rättsinformatik) 

IRI är ett fristående forskningsinstitut vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. IRI är primärt 
en forskningsorganisation, men är även aktiv i diverse arbeten rörande regleringen och utvecklingen 
av IKT. Institutet har sedan länge varit kansli för Stiftelsen för rättsinformation (a. 5.2.11.1).839 IRI 
kan ha ett intresse av bland annat själva författningsförslagens utformning, och hur de kan påverka 
framställningen av elektroniska handlingar som över tid ska användas och hanteras som rättsinfor-
mation. 

5.2.7 Internationellt 

Denna kategori avser sådana Offentliga verksamheter (a. 5.1) eller Övriga (a. 5.2) som är verksam-
ma i andra jurisdiktioner som inte omfattas av den svenska rättsordningen. Av intresse är främst de 
nordiska arkivinstitutionerna i Danmark, Finland, Norge, och Island. 

5.2.8 Lärosäten 

I den utsträckning lärosäten i Tabell 56 har utbildningar, forskningsinstitut eller verksamheter som 
omfattar Tillämpningsområdet (a. 1.1.4). Till exempel, data- eller informationsteknik, eller arkivrättsli-
ga, -teoretiska linjer som omfattar digitalt bevarande. 

Tabell 56 Översikt av svenska universitet och högskolor som sammanställt av UKÄ.840 

# Universitet Högskola 

1.  Uppsala universitet Blekinge tekniska högskola 
2.  Lunds universitet841 Försvarshögskolan 
3.  Göteborgs universitet  Gymnastik- och idrottshögskolan 
4.  Stockholms universitet  Högskolan i Borås 
5.  Umeå universitet  Högskolan Dalarna 
6.  Linköpings universitet  Högskolan i Gävle 
7.  Karolinska institutet  Högskolan i Halmstad  
8.  Kungl. Tekniska högskolan  Högskolan Kristianstad  
9.  Chalmers tekniska högskola Högskolan i Skövde  

                                                
838  SCB (2020-09-15) Hitta statistik, Sverige i siffror, Människorna i Sverige, Sveriges befolkning. 
 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/ (20200927) 
839  https://irilaw.org/about/the-institute/ (20200927) 
840  UKÄ (2020-06-24) Lista över universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare. 
 https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-

utbildningsanordnare.html (20200928) 
841  Till exempel, SRC (eng. Standardisation Research Centre). 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
https://irilaw.org/about/the-institute/
https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html
https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html
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# Universitet Högskola 

10.  Luleå tekniska universitet Högskolan Väst  
11.  Handelshögskolan i Stockholm  Mälardalens högskola  
12.  Sveriges lantbruksuniversitet Stiftelsen Högskolan i Jönköping  
13.  Karlstads universitet Södertörns högskola 
14.  Linnéuniversitetet  
15.  Örebro universitet  
16.  Mittuniversitetet  
17.  Malmö universitet  

5.2.9 Råd 

5.2.9.1 Digitaliseringsrådet 

Digitaliseringsrådet under Regeringskansliet med kansli hos PTS inrättades 2017 av regeringen. 
Syftet med rådet är att bidra till bättre samordning och ett effektivt genomförande av regeringens 
strategiska arbete med digitalisering. Rådet har till uppgift att bland annat dels följa och stödja rege-
ringens arbete med digitalisering, dels följa digitaliseringen i Sverige, dels följa digitaliseringen i 
omvärlden och jämföra hur Sverige presterar mot andra länder, dels lämna förslag till konkreta 
insatser, och samråda med andra funktioner som regeringen inrättat för att arbeta med samhällets 
digitalisering.842 

5.2.10 Samverkan 

5.2.10.1 E-arkivcentrum Dalarna 

E-arkivcentrum är en stödfunktion med kompetensstöd inkom långsiktigt bevarande till alla femton 
kommuner i region Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, 
Malung-Sälen, Orsa, Rättvik, Säter, Smedjebacken, Vansbro, Älvdalen. Den centrala organisationen 
utgörs av Säters kommun, värdkommunen, och Borlänge kommun, ansvarar för drift.843 

5.2.10.2 eSam 

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 statliga myndigheter och SKR. Med-
lemmarna i eSam avser att samverka dels kring tillgängliga och rättssäkra digitala lösningar för att 
underlätta privatpersoners och företags behov, dels för att bidra till medlemmarnas egen digitala 
transformation och effektivisering, dels genom att samla kompetenser inom komplexa och gemen-
samma områden för att ta fram vägledningar, rekommendationer eller checklistor som skapar nytta 
för medlemmarna.844 

5.2.10.3 eSamverkan 

eSamverkan är ett projekt för att samarbeta mellan 9 kommuner kring digitalisering; Hudiksvalls, 
Härnösands, Kramfors, Nordanstigs, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge, Örnsköldsviks.845 

                                                
842  https://digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/vaart-uppdrag/ (20200927) 
843  Anna-Maria Malmberg (2019-09-11) Joanna Karabay, E-arkivcentrum Dalarna – ett länsgemensamt samar-

bete. 
 Presentation för SKA (Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor) (a. 5.2.10.5) av representanter för E-arkiv-

centrum Dalarna. 
844  https://www.esamverka.se/om-esam/om-esam.html (20200927) 
845  https://esamverkan.nu/om-esamverkan/ (20200928) 

https://digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/vaart-uppdrag/
https://www.esamverka.se/om-esam/om-esam.html
https://esamverkan.nu/om-esamverkan/
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5.2.10.4 R7e-arkiv  

R7e-arkiv är ett gemensamt arkiv för 10 regioner: Dalarna, Gävleborg, Jönköpings län, Sörmland, 
Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västra Götalandsregionen, Västmanland Örebro län.846 

5.2.10.5 SKA (Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor) 

SKA är ett samverkansorgan för stat, kommuner och regioner inrättad av SKR och Riksarkivet med 
ändamål att verka för en dokument- och arkivhantering som främjar demokrati och verksamhets-
kvalitet inom offentlig sektor med inriktning mot kommuner och regioner. Uppgifterna för SKA inne-
fattar bland annat att dels bevaka frågor som berör dokumenthantering och arkiv, dels omvärlds-
bevaka nationella och internationella standardiseringsarbeten, dels ge stöd och initiativ till metoder, 
utvecklingar, åtgärder som hjälper professionen.847 

5.2.10.6 SkånEarkiv 

SkånEarkiv är en samverkan mellan 16 skånska kommuner för att införa ett gemensamt e-arkiv; 
Bjuv, Hörby, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Lunds Kommun ansvarar för drift och förvalt-
ning.848 

5.2.10.7 Vision e-hälsa 2025 

E-hälsa 2025 är en vision och strategi för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Arbetet 
bedrivs genom en gemensam organisation för samverkan med politiska företrädare och av tjänste-
personer från staten, SKR, kommuner och regioner.849 Inom samverkansorganisationen finns bland 
annat ett forum för standardisering,850 och arbetsgrupp för standarder.851 

5.2.11 Stiftelse 

5.2.11.1 Stiftelsen för rättsinformation 

Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata 
företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation, till 
exempel lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form.852 
 
 
  

                                                
846  http://www.r7earkiv.se/om.html (20200928) 
847  Arbetsordning, beslutad 2014. 
 http://www.samradsgruppen.se/ (20200927) 
848  https://www.lund.se/kommun--politik/arkiv-och-allmanna-handlingar/e-arkiv/ (20200928) 
849  Vision e-hälsa 2025 (senast uppdaterad 2017-10-11) Gemensam organisation för samverkan. 
 https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/ (20200927) 
850  https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/forum-for-standalisering/ (20200927) 
851  https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/arbetsgrupp-for-standarder/ (20200927) 
852  https://rattsinfo.se/ (20200927) 

http://www.r7earkiv.se/om.html
http://www.samradsgruppen.se/
https://www.lund.se/kommun--politik/arkiv-och-allmanna-handlingar/e-arkiv/
https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/
https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/forum-for-standalisering/
https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/arbetsgrupp-for-standarder/
https://rattsinfo.se/
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6 KOSTNADSMÄSSIGA KONSEKVENSER 

De kostnadsmässiga konsekvenserna av Avsedda förändringar (a. 2.4) antas härstamma från Ors-
akskällor (a. 6.1) där Omfattningen av konsekvenser (6.2) påverkar Intressenter (a. 6.3) med speci-
fika  Kostnader (a. 6.4). 

6.1 Orsakskällor 

De kostnadsmässiga konsekvenserna av Avsedda förändringar (a. 2.4) antas endast kunna orsakas 
av följande två grupper av källor: 

– Arkivlagen, vid val av materiel och metoder för eller inför framställning, vilket aktualiserar Riks-
arkivets föreskrifter. 

– Andra skäl att, vid framställning eller användning och hantering av materiel och metoder, följa 
Riksarkivets föreskrifter, vägledningar eller andra uppmaningar. 

De senare orsakskällorna avser fall där Intressenterna (a. 6.3) för någon anledning bedömer att 
deras materiel och metoder behöver uppfylla krav på beständighet eller arkivbeständighet. Till exem-
pel, De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information (a. 5.2.1.1), 
De som framställer elektroniska handlingar i form och funktion av program (a. 5.2.1.2), De som 
tillhandhåller produkter eller tjänster (a. 5.2.1.3). Det kan visserligen argumenteras, och av Anmäl-
ningsskyldigheten (a. 4.7.1) framkommer, att offentliga verksamheters främjande av vissa val eller 
alternativ även om inte tvingande kan vara en orsak till [faktisk bindande] varför vissa aktörer följer 
rekommendationerna. Till exempel, för att kunna marknadsföra materiel och metoder till offentliga 
verksamheter. Både Förslag till författning om tekniska krav för beständighet (a. 6.1.1) och Förslag 
till författning om arkivrättsliga krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2) bedöms emellertid ha två specifi-
ka och avgränsade tillämpningsområden, vilka utesluter att de i sig blir tillräckliga betingelser för att 
följa de tekniska kraven. De föreslagna författningarna om tekniska krav aktualiseras annars endast 
när verksamheter avser att uppfylla kraven i 5 § respektive 3 § arkivlagen. Det vill säga, den förra 
orsaksskällan. 

6.1.1 Förslag till författning om tekniska krav för beständighet 

Den författning som innehåller föreskrifter utfärdade med stöd av bemyndigandet i arkivförordninge-
ns 2 § (Krav på materiel och metoder) (a. 4.4.1) riktar sig endast mot offentliga verksamheter, men 
reglerar tekniska krav som är lämpliga för elektroniska handlingars beständighet i allmänhet. För 
offentliga verksamheter får författningen särskild rättslig betydelse vid framställningen av elektroni-
ska handlingar. De tekniska kraven kan emellertid vara relevant i andra sammanhang, både för 
offentliga verksamheter och andra intressenter. Författningen har däremot inte i sig en rättslig tving-
ande verkan, och kan endast bli tvingande om annan normerande källa hänvisar till den. Till 
exempel, det kan vara förutom arkivlagen, andra lagar som nämner ett behov av eller ställer krav på 
beständighet, eller interna styrdokument. 
 
Eftersom regleringen har ett allmänt tillämpningsområde är det samtidigt möjligt att den bedöms 
vägledande för samtliga intressenter. Till exempel, vid utformningen av produkter eller tjänster. Vad 
som krävs av materiel och metoder i allmänhet avser emellertid vad som krävs för olika fall, vilket 
bestäms av verksamheternas behov och krav. Till skillnad från Förslag till författning om arkivrättsliga 
krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2) som avser ett särskilt fall är det alltså inte klart när kraven gäller 
förrän verksamheterna har bestämt vilka fall som deras elektroniska handlingar faller inom. Med 
andra ord, det finns inte ett direkt samband till att följa de tekniska kraven, eftersom det kan finnas 
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många olika fall till varför de tekniska kraven ska följas, varför det krävs flera orsakskällor [betingel-
ser] för att påverka aktörer att bestämma vilket fall som är relevant.853 

6.1.2 Förslag till författning om arkivrättsliga krav för arkivbeständighet 

Den författning som innehåller föreskrifter utfärdade med stöd av bemyndigandet i arkivförordning-
ens 11 § (Användning och hantering av materiel och metoder) (a. 4.4.2) riktar sig endast mot statliga 
myndigheter med några fler som ska bevara sina allmänna elektroniska handlingar för all framtid 
och, eller överlämna dem till Riksarkivet. Det rör sig om specifika tekniska krav om arkivbeständighet 
för en specifik grupp av offentliga verksamheter för att kunna uppfylla överordnade lagar. Utomstå-
ende intressenter påverkas endast i den utsträckning de avser att tillhandahålla program, produkter 
eller tjänster för att berörda offentliga verksamheter ska kunna uppfylla de överordnade lagkraven. 
Till skillnad från Förslag till författning om tekniska krav för beständighet (a. 6.1.1) är det alltså inte 
en författning som andra intressenter kan beakta i allmänhet för att uppfylla krav på beständighet. 
Med andra ord, det rör sig om ett särskilt fall men det finns få anledningar till varför andra än statliga 
verksamheter med några fler skulle vidta åtgärder på grund av författningen. 

6.2 Omfattningen av konsekvenser 

Omfattningen av kostnader från Orsakskällorna (a 6.1) måste förstås mot bakgrund av Förslag till 
författning om tekniska krav för beständighet (a. 6.1.1) och Förslag till författning om arkivrättsliga 
krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2). Den förra författningen reglerar de tekniska förutsättningarna 
för den senare författningen, medan den senare författningen utgår från den förra för att avgränsa 
vad som tekniskt krävs av allmänna handlingar så att dessa kan uppfylla ändamålen i 3 § arkivlagen 
enligt Riksarkivets bedömning som arkivmyndighet. Andra arkivmyndigheter och andra med 
motsvarande ansvar måste på samma sätt utifrån Förslag till författning om tekniska krav för bestän-
dighet (a. 6.1.1) avgränsa vad som tekniskt krävs för allmänna elektroniska handlingar som ska 
bevaras för all framtid och, eller överlämnas till arkivmyndigheten. 
 
Det följer att den yttre gränsen av konsekvensernas omfattning sätts av arkivlagen. Alla offentliga 
verksamheter ska uppfylla ändamålen i 3 § arkivlagen. Frågan är vad som är nödvändiga och, eller 
tillräckliga åtgärder för att uppfylla de ändamålen. Detta är den inre gränsen, vilken sätts av arkiv-
myndigheterna. Till exempel, av Riksarkivet i RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 om vad som ska 
göras och när det ska göras för att uppfylla kraven på arkivbeständighet för elektroniska handl-
ingar.854 

– Förslag till författning om tekniska krav för beständighet (a. 6.1.1) avgränsar urvalet av materiel 
och metoder för offentliga verksamheter och arkivmyndigheter. Det följer att konsekvenserna 
kommer att omfatta fall där materiel och metoder inte uppfyller kraven men som dels offentliga 
verksamheter använder eller avser att använda, dels arkivmyndigheter föreskriver eller avser att 
föreskriva som lämpliga. 

– Förslag till författning om arkivrättsliga krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2) avgränsar vilka mate-
riel och metoder som ska användas och hur de ska användas. Det följer att konsekvenserna 
kommer att omfatta vilka materiel och metoder statliga verksamheter med några flera måste 
utveckla eller införskaffa. 

                                                
853  Jämför Urvalet av materiel och metoder (a. 2.4.7). 
854  Jämför Bilaga 3. Verksamheters beslut, riktlinjer, eller andra anvisningar om materiel och metoder för elektro-

niska handlingar. 
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6.3 Intressenter 

Det antas att  Omfattningen av konsekvenser (a. 6.2) påverkar Offentliga verksamheter (a. 5.1) uti-
från deras dels Förutsättningar och omständigheter (a. 6.3.1), dels Rättsliga ställningar (a. 6.3.2). 

6.3.1 Förutsättningar och omständigheter 

För att utvärdera hur offentliga verksamheter påverkas bör omfattningen av konsekvenser sättas i 
relation till verksamheters förutsättningar och omständigheter, särskilt deras uppgifter respektive an-
ställda. Detta kräver emellertid en omfattande utredning, varför det istället görs ett antal generella 
antagande som kan justeras i framtida konsekvensutredningar. Till exempel, med hjälp av Bilaga 2. 
Enkät (a. 11). 

6.3.1.1 Arbetskraft 

Det antas att urvalet av materiel och metoder kommer att påverka anställningar och anställda i de 
offentliga verksamheterna genom att ställa krav på deras kunskaper och kompetens. Till exempel, 
behov av särskilda kvalifikationer och utbildning. 
 
Det är inte ovanligt att många verksamheter har en eller ett fåtal arkivarier, om ens någon. Det verkar 
dessutom vara vanligt att det är främst de större verksamheterna som har IT-arkivarier. Detta måste 
emellertid sättas i relation till det totala antalet anställda i verksamheten. Till exempel, att ändra 
materiel och metoder i en verksamhet kan belasta sådana med få anställda, men vilka bör istället 
kunna ställa om lättare, medan sådana med fler anställda bör ha resurserna att ändra materiel och 
metoder, men för vilka det kan ta tid innan hela verksamheten omställts. 

6.3.1.2 Arkivmyndigheter i allmänhet och Riksarkivet i synnerhet 

Arkivmyndigheter kommer att påverkas av Förslag till författning om tekniska krav för beständighet 
(a. 6.1.1) eftersom det avgränsar urvalet av materiel och metoder som arkivmyndigheterna kan före-
skriva som tekniskt lämpliga för behovet av arkivbeständighet. Arkivlagen tolkas emellertid ge ut-
rymme för att tillåta mindre lämpliga materiel och metoder.855 
 
För Riksarkivet som arkivmyndighet gäller vad som sagts om arkivmyndigheter i allmänhet. Riks-
arkivets Ansvar och uppgifter (a. 4.2) som normerande myndighet kommer emellertid särskilt påver-
ka den interna verksamheten. Till exempel, anordna seminarier, bevaka området, förvalta standard-
er, ge rådgivning, hålla föredrag, svara på frågor, ta fram vägledningar. 

6.3.1.3 Konvertering 

Det har i diskussion om författningsförslagen förts fram att förslagen kommer att orsaka kostnader 
genom att befintliga elektroniska handlingar i olika format måste konverteras till sådana format som 
uppfyller de tekniska kraven i författningsförslagen. Dessa kostnader för konvertering bedöms bli 
”avsevärda” eftersom det i nuläget finns elektroniska handlingar i ofattbart många olika format. 
 
Fråga om en verksamhet ska konvertera elektroniska handlingar eller inte faller utanför författnings-
förslagen. Detta är en fråga om sådan användning och hantering som faller inom verksamhetens 
strategier och handlingsplaner för bevarande, och inte en fråga om tekniska krav. 
 
Ett fall där en verksamhet emellertid kan bli skyldig att konvertera är innan överlämnande av allmän-
na elektroniska handlingar till arkivmyndighet. För Offentliga verksamheter som i nuläget omfattas 

                                                
855  Se vidare Förutsättningar saknas för arkivbeständighet (a. 2.3.1.1.2). 
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av Riksarkivet föreskrifter (2009:2) (a. 6.3.2.1) är huvudregeln att elektroniska handlingar ska fram-
ställas i enlighet med författningen, och endast om detta inte är möjligt ska handlingarna senast vid 
överföring till bevarande uppfylla kraven i författningen. Överföringen ska ske så snart det är möjligt. 
Att verksamheter först inte framställer elektroniska handlingar med lämpliga materiel och metoder, 
för att sedan argumentera att kostnaden blir alltför ”avsevärd” för konvertering vid överföring, och 
därmed överskjuta kostnaden till arkivmyndigheten är varken lagenligt eller rimligt. Det är bland an-
nat denna situation som behöver förändras genom Styrning med föreskrifter (a. 3.3). 
 
Om en verksamhet bestämmer eller är skyldig att konvertera befintliga elektroniska handlingar inne-
bär det en ny framställning av elektroniska handlingar, och en sådan framställning skulle därför om-
fattas av de tekniska kraven i författningsförslagen. De nya författningsförslagen medför emellertid 
ett större urval av materiel och metoder vilket bör tvärtom kunna minska kostnader för verksamheter 
som i nuläget inte uppfyller kraven i RA-FS 2009:2. 

6.3.1.4 Urval 

Det antas att oavsett offentliga verksamheters behov av och krav på elektroniska handlingar så 
framställs handlingarna i form och funktion av antingen856 

– bild, ljud, organisering och sammanställningar, text, video eller liknande för att använda och han-
tera information, eller 

– program för att framställa eller använda och hantera andra elektroniska handlingar. 

Det följer att i den utsträckning offentliga verksamheter påverkas beror det på urvalet, som antingen 
utökas eller begränsas, av materiel och metoder för att framställa elektroniska handlingar i en viss 
form och funktion. Denna påverkan måste sättas i relation till det funktionella skicket av handlingarna 
offentliga verksamheter framställer för att uppfylla behov och krav. Till exempel, att använda och 
hantera administrativa och arbets- handlingar (e-post, journaler, fakturor, inspelningar, utredningar, 
webbsidor), media (grafisk och video- produktion, tryck), sammanställningar, aggregering eller ann-
an bearbetning och analys (databaser, kalkylblad). Ju enklare eller svårare det blir för verksamheten 
att framställa elektroniska handlingar i funktionellt skick desto mer positiv respektive negativ bör 
konsekvensen av författningsförslagen uppfattas. 

6.3.2 Rättsliga ställningar 

Det antas att författningsförslagen kommer att påverka offentliga verksamheter beroende på deras 
rättsliga ställning, vilka kan inledningsvis skiljas mellan 

– Offentliga verksamheter som i nuläget omfattas av Riksarkivet föreskrifter (2009:2) (a. 6.3.2.1), 
och  

– Offentliga verksamheter som i nuläget inte omfattas av Riksarkivets föreskrifter (a. 6.3.2.2). 

6.3.2.1 Offentliga verksamheter som i nuläget omfattas av Riksarkivet föreskrifter (2009:2) 

I nuläget omfattar RA-FS 2009:2 

– Myndigheters verksamhet (statliga) (a. 5.1.1) 

– Enskilda organs verksamhet (a. 5.1.4) 

– Svenska kyrkans verksamhet (a. 5.1.5) 

                                                
856  Jämför Bakgrund (a. 5.2.1). 
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– OSL-organs verksamhet (a. 5.1.6) 

Både Förslag till författning om tekniska krav för beständighet (a. 6.1.1) och Förslag till författning 
om arkivrättsliga krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2) ska innehålla samma krav som gäller i nuläget 
genom RA-FS 2009:2. Vissa tekniska krav kommer att avrådas från fortsatt användning, men inte 
förbjudas. Det följer att uppräknade verksamheter inte kommer att inskränkas av de författnings-
förslagen. De nya författningarna kommer däremot att införa nya tekniska krav, vilket innebär att 
myndigheterna kommer att få ett utökat urval av materiel och metoder. 
 
De enda verksamheter som kan inskränkas av de nya författningsförslagen är de som använder 
andra materiel och metoder än vad som i dagsläget gäller, vilket framgår av enligt Tillämpningen av 
RA-FS 2009:2 (a. 2.2.7.4). Dessa verksamheter ska emellertid enligt gällande rätt följa Riksarkivets 
föreskrifter. Det kan inte falla på Riksarkivets att ta hänsyn till sådana kostnader för verksamheter 
som inte följer gällande rätt. Det utökade urvalet kan emellertid hjälpa dessa verksamheter att åter 
falla inom gällande rätt, eller i vart fall få nya alternativ att välja från. 

6.3.2.2 Offentliga verksamheter som i nuläget inte omfattas av Riksarkivets föreskrifter 

De verksamheter som för närvarande inte omfattas av Riksarkivets föreskrifter är 

– Myndigheters verksamhet (kommunala, regionala) (a. 5.1.2), 

– De beslutande församlingarnas verksamhet (a. 5.1.3), 

– OSL-sammanslutningars verksamhet (a. 5.1.7), 

– och deras arkivmyndigheter eller annan med motsvarande ansvar. 

Dessa verksamheter kommer att omfattas av Förslag till författning om tekniska krav för beständighet 
(a. 6.1.1), men inte Förslag till författning om arkivrättsliga krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2). Det 
betyder att de kommer främst att påverkas genom att deras urval av materiel och metoder antingen 
begränsas eller utökas. 
 
Den påverkan författningsförslaget kan ha på uppräknande verksamheter måste förstås mot bak-
grund av Internationella jämförelser (a. 2.2.7.2) i allmänhet och Nationella jämförelser (a. 2.2.7.3) i 
synnerhet. Ur ett internationellt perspektiv kan ses att strategin för många arkiv och minnesinstitution 
är att framställa eller ”emigrera” sina samlingar mot vissa specifika format. Riksarkivet har i detta  
sammanhang anslutit sig till dessa och bygger på det arbete som bedrivs internationellt inom och 
utanför EU. Ur ett nationellt perspektiv har Riksarkivets föreskrifter sedan en lång tid varit vägledan-
de för hela den offentliga förvaltningen, och i förekommande fall för privata aktörer. Riksarkivet har 
aktivt främjat, och gett rådgivning kring användandet av lämpliga materiel och metoder i olika sam-
manhang.857 Frågor om elektronisk förvaltning och arkiv samordnas eller bedrivs ofta i dialog eller 
samverkan tillsammans med andra statliga myndigheter, och regioner, kommuner, kommunalför-
bund, SKR, eller genom SKA där både Riksarkivet och SKR är representerade.858 
 
Det följer att ju mer verksamheter avviker från vad som redan gäller desto mer kommer de att påverk-
as. De Avsedda förändringarna (a. 2.4) ska emellertid genomföras över en längre tid. Genom att 
dels införa en längre övergångsperiod för Ikraftträdande (a. 7), dels utgå från ett bredare urval av 

                                                
857  Till exempel, se Riksarkivet, https://riksarkivet.se/samarbeten-och-projekt (20180605). 
858  Till exempel, se Riksarkivet, https://riksarkivet.se/samverkan-och-kommuner-landsting (20180605). 
 Jämför nothänvisning 5 (a. 20), referensgruppen för FormatE. 

https://riksarkivet.se/samarbeten-och-projekt
https://riksarkivet.se/samverkan-och-kommuner-landsting
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materiel och metoder, och med tiden avgränsa urvalet, är avsikten att minimera påverkan och sakta 
få verksamheter att ställa om. Denna avvägning mot Bakgrund (a. 2.1)859 av vad samhället ytterst 
vill uppnå bedöms vara godtagbar för att få till en normalisering av grundförutsättningarna för mate-
riel och metoder inom hela den offentliga sektorn. 

6.4 Kostnader 

6.4.1 Bakgrund 

Av betydelse i detta avsnitt är att redogöra för de kostnader som kommer att uppstå för verksamheter 
vid tillämpningen av författningsförslagen. Till exempel, kostnader för att tolka, utreda, utveckla, och 
införskaffa material. Dessa kostnader föranleds alltså av författningsförslaget till skillnad från sådana 
Kostnader (a. 2.3.5.1.1) som följer av nuläget. Skälen till varför kostnaderna för att införa författnings-
förslaget är nödvändiga följer från bedömningen att Styrning med föreskrifter (a. 3.3) är en lämplig 
metod för att genomföra Avsedda förändringar (a. 2.4). 
 
Redogörelsen av kostnader bör vara så specifik som möjligt, och innefatta en kvantitativ såväl som 
kvalitativ analys, särskilt för Företag (a. 6.4.1.1). För offentliga verksamheter kommer redogörelsen 
emellertid endast vara kvalitativ, dels för att underlag saknas för en kvantitativ redogörelse, dels för 
att det bedöms saknas anledning att ta fram sådant underlag med hänsyn av vad som framkommer 
av Orsakskällor (a. 6.1) och Intressenter (a. 6.3). Detta kan emellertid ses över med framtida konsek-
vensutredningar om underlaget från den tilltänkta Bilaga 2. Enkäten (a. 11) kan indikera kostnads-
posterna hos offentliga verksamheter. 
 
Att en verksamhet drabbas av en kostnad tolkas inte heller vara ett tillräckligt skäl för att leda till 
slutsatsen att krav inte bör införas eller inte är lämpliga. Till exempel, kostnader för offentliga verk-
samheter kan ses som en positiv effekt, eftersom det kan möjliggöra intäkter för företag.860 

6.4.1.1 Företag 

Utgångspunkten för redogörelsen är Tillväxtverkets vägledningar och Regelrådets yttrande. En ana-
lys av kostnader ska vara både kvantitativt och kvalitativt.861 De kvantitativa regelkostnaderna kate-
goriseras i Tabell 57. Det framgår av tabellen att Omfattningen av konsekvenser (a. 6.2) inte direkt 
påverkar företagens kostnader. Det bedöms därför inte nödvändigt att göra närmare beräkningar 
med hänsyn till vad som framkommer av Orsakskällor (a. 6.1) och Intressenter (a. 6.3).862 Författ-
ningsförslagen reglerar helt enkelt varken företagen eller deras förmåga att bedriva sin verksamhet. 

                                                
859  Se även Begreppsapparaten och det konceptuella ramverket för tillämpningsområdet (a. 2.4.2). 
860  RR 2017-338 (s. 5) ”Regelrådet har inte funnit någon anledning att ifrågasätta uppgiften om kostnader för att 

uppdatera en webbplats, som enligt uppgift i konsekvensutredningen kommer från branschen själv. Vidare 
finner Regelrådet att det som anges som kostnader för offentliga aktörer omvänt är en möjlighet till intäkter för 
it-konsultbolagen, vilket är en positiv effekt av förslaget för denna bransch.”. 

861  Handledning för konsekvensutredning (senast uppdaterad 2019-11-27) Påverkas företagens kostnader och 
verksamhet?. 

862  Jämför RR 2017-338 (s. 4) ”Likaså hade det varit behövligt med en beräkning, eller i vart fall en beloppsmässig 
uppskattning av de administrativa kostnader som kan uppstå till följd av tillgänglighetsutlåtandet. Avsaknaden 
av en sådan redovisning medför att konsekvensutredningen är ofullständig i denna del.”; RR 2018-16 (s. 6) 
”Om bedömningen är att förslaget inte har någon påverkan på företagens administrativa kostnader eller om 
det inte har varit möjligt att vidare beskriva det, bör det enligt Regelrådet anges och motiveras i konsekvens-
utredningen.”; RR 2018-210 (s. 5) ”Regelrådet vill i denna del framföra följande. Vanligen ska en beskrivning 
av ett förslags effekter på berörda företags administrativa kostnader beskrivas såväl kvalitativt som kvantitativt. 
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De kvalitativa regelkostnaderna för företag redogörs tillsammans med offentliga verksamheter, efter-
som dessa kostnader är i princip densamma för dem, och egentligen många, om inte alla, andra 
som avser att implementera de tekniska kraven. 

Tabell 57 Tillväxtverkets kategorisering av regelkostnader i Ekonomiska effekter av nya regler. 

Regelkostnad Beskrivning 

Administrativ kostnad Kostnader för att uppfylla krav på att upprätta, lagra eller överföra informa-
tion. Till exempel, för att rapportera till myndigheter, eller hålla tredje part in-
formerad. Innefattar indirekta kostnader som har samband till de administra-
tiva kostnaderna. Till exempel, materialinköp, eller konsultkostnader. 

Produktionskostnad Kostnader för att uppfylla krav som direkt påverkar användningen av företa-
gets produktionsresurser, vilket kan påverkar företagets produktion. Till ex-
empel, köp av material, tjänster, eller utbildning av personal. 

Investering Kostnader för investeringar för att uppfylla krav. Till exempel, krav på arkive-
ring av beslut och andra viktiga handlingar ställer krav investeringar i arkiv-
beständiga materiel och metoder. 

Skatt, avgift och subvention Kostnader för att uppfylla krav på betalning till, eller för att erhålla bistånd från 
det offentliga. Innefattar inte böter och straffavgifter. 

Alternativkostnad Kostnader genom utebliven vinst när krav uppfylls. Till exempel, lokaler som 
kan användas för produktion måste användas för arkiv. 

6.4.2 Arbetskraft 

De tekniska kraven i författningsförslaget kan bidra till en ökad efterfrågan på kvalificerad Arbetskraft 
(a. 6.3.1.1). Mot bakgrund av bristen på Kunskap och kompetens (a. 2.2.6) antas resultatet bli ökade 
kostnader för att anställa och behålla anställda i offentliga verksamheter. Till exempel, kostnader för 
annonsering, bemanningsföretag, intervjuer, lön, och andra förmåner. Svårigheterna att anställa ell-
er behålla anställda bör istället ge upphov till en ökad efterfrågan på ”konsulter”. I båda fallen är 
resultatet ökade kostnader, men kostnaderna i förhållande till varandra kan vara mer eller mindre. 
Till exempel, i överlag billigare att anställa eller uppdra konsulter, istället för tvärtom. Det följer att en 
ökad efterfrågan möjliggör intäkter för företagen inom bemanning och konsultering. 
 
Författningsförslaget kan samtidigt resultera i att dels minska kostnader för offentliga verksamheter 
och företag att hitta lämpliga arbetssökanden, dels öka möjligheterna för arbetssökande att hitta 
lämplig arbetsgivare. Genom att förtydliga tekniska krav, hänvisning till standarder, och tekniska 
kontroller kan arbetsmarknaden kvantifiera och mäta Kunskap och kompetens (a. 2.3.6). Till exem-
pel, att arbetssökande förväntas kunna specifika standarder och deras implementeringar, och tvärt-
om, att arbetsgivare använder standarder som arbetssökande vill fördjupa sina tekniska kunskaper 
i, vilka kan konkurrera med sina kunskaper om algoritmer och programmeringsspråk. I längden kan 
detta även resultera i ett utökat utbud av kvalificerade arbetssökanden, därmed sänka kostnaderna, 
eftersom det sker en generalisering av kunskap. 

6.4.3 Arbetssätt och rutiner 

För offentliga verksamheter som inte från början framställer elektroniska med lämpliga materiel och 
metoder kan kostnader tillkomma för att anpassa verksamhetens arbetssätt och rutiner. Dessa kost-
nader bör emellertid understiga sådana Kostnader (a. 2.3.5.1.1) som annars kommer att uppkomma 

                                                
En kvantitativ beskrivning saknas i detta ärende.”; RR 2019-27 (s. 5) ”… Avsaknaden av mer konkreta uppgifter 
avseende förslagets påverkan både vad avser tidsåtgång och kostnader är dock en brist. ...”. 
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över tid. Till exempel, för konverteringar, anpassningar och korrigeringar av program. Att offentliga 
verksamheter ska från början framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av arkiv-
beständighet framkommer dessutom av arkivlagen, och inte författningsförslagen. 

6.4.4 Författningsförslagen 

Författningsförslagen är inte juridiskt komplicerade. De tekniska kraven kommer med förklaringar, 
exempel, och det kommer finnas omfattande författningskommentarer vid eventuella frågor om inne-
börden av rättsreglerna eller de tekniska kraven. Det antas emellertid att författningsförslaget sam-
tidigt kommer att medföra en sådan förändring av vad som för närvarande förstås med ”bevarande” 
att verksamheter kan behöva avsätta tid för att läsa, tolka och förstå hela underlaget, innefattat den-
na konsekvensutredning. Det antas därför kunna uppstå kostnader. Till exempel, anspråk i tid av 
arbetskraft, eller eventuellt konsultkostnader. 

6.4.5 Implementering 

De tekniska kraven i författningen måste implementeras, vilket vanligtvis sker genom att ett program 
framställs eller används för att automatisera eller manuellt genomföra kodningen eller avkodningen. 
Detta kan aktualisera ett antal kostnader, vilka är direkt hänförliga till implementeringen. Till exempel, 
att automatisera kan innefatta kostnader för att anpassa eller korrigera program,863 medan manuellt 
kan innefatta kostnader för att skriva eller redigera formatet, utföra specifika kommandon eller välja 
särskilda inställningar. 
 
För att genomföra implementeringar krävs emellertid instruktioner som anger hur en implementering 
ska gå till eller vad den ska resultera i. Till exempel, standarder, tekniska specifikationer, tekniska 
dokument. Att införskaffa sådana handlingar, tolka och förstå dem, kan indirekt vara resurskrävande 
och ställa krav på personalens kunskap och kompetens. 
 
De direkta kostnaderna kan begränsas eller hanteras genom de metoder för tekniska kontroller som 
föreskrivs i författningsförslaget. Det öppnar upp för att verksamheter kan använda alternativa mate-
riel och metoder för att uppfylla tekniska kraven, eftersom det finns metoder för att kunna påvisa att 
kraven har uppfyllts. De indirekta kostnaderna kan begränsas genom att Riksarkivet tar ansvar för 
att kartlägga och sammanställa underlaget i en Kunskapskälla om standarder och deras implemen-
tering (a. 2.4.3).  

6.4.6 Licenskostnader 

En kostnad som kan tillkomma för verksamheter som avser att anpassa sina program att uppfylla 
tekniska krav är bland annat sådana kostnader som redogörs för i Tabell 47, negativa ekonomiska 
kostnader. För utvecklare med mindre ekonomiska resurser kan kostnaderna utgöra ett hinder. Till 
exempel, för enskilda personer kan kostnader bli betydande för att endast införskaffa standarder för 
ett format, men som framgår av Gränsdragningen mellan öppenhet och proprietärt (a. 2.3.7.4.1) kan 
även företag bli överväldigad av kostnader för licenser och patent. Denna typ av kostnad är emeller-
tid något som följer av gällande rätt, och politiskt.864 Det vill säga, något som Riksarkivet måste 
förhålla sig till vid utfärdandet av tekniska krav. Däremot kan Riksarkivets arbete med Kunskapskälla 
om standarder och deras implementering (a. 2.4.3) hjälpa mindre aktörer att hitta vilka standarder 
som kan erhållas kostnadsfritt, eller åtminstone vad för underlag som krävs. 

                                                
863  Jämför Kostnader (a. 2.3.5.1.1). 
864  Till exempel, se Regeringens strategi för standardisering (UD2018/12345/HI). 
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6.4.7 Produkter och tjänster 

Det antas att de tekniska kraven i författningsförslagen kan medföra att offentliga verksamheter och 
företag får ökade kostnader för respektive intäkter från produkter och tjänster. Antagandet utgår från 
att företag kan öka priser med hänvisning till att deras produkter och tjänster ska kunna uppfylla 
tekniska krav. Till exempel, tillhandahålla teknisk hjälp och stöd, ”tilläggstjänster”, utökad dokumen-
tation, Utveckling, anpassning, korrigering (a. 6.4.10). 

6.4.8 Tekniska kontroller 

Det följer av Ackumulering av elektroniska handlingar med brister och andra fel (a. 2.3.1.1.1) och En 
modell för att uppskatta kostnader över tid (a. 2.3.5.1.2) att kostnader kan bli betydande för teknisk 
kontroll. Författningsförslaget ställer, liknande om vad som sagts om Konvertering (a. 6.3.1.3), emell-
ertid inga krav på att tekniska kontroller ska utföras. Tekniska kontroller måste utföras i enlighet med 
den inspektionsmodell som verksamheterna eller deras arkivmyndighet tillämpar. Till exempel, 
”stickprover”. 

6.4.9 Utbildning 

Det finns och kommer att råda brist på kvalificerad Arbetskraft ( a. 6.4.2). Ett alternativ är att utbilda 
befintlig Arbetskraft (a. 6.3.1.1). Detta medför kostnader för offentliga verksamheter, medan möjlig-
heter till intäkter uppstår för företag och föreningar som anordnar utbildning och kompetensutveck-
ling. För Riksarkivet kommer kostnader uppstå för att anordna seminarier, utbildningar, och andra 
Speciella informationsinsatser (a. 7.4). 
 
Kostnader för utbildning bör ändå i överlag betraktas som nödvändiga för att utveckla professionen, 
men ses också som oundvikliga med hänsyn till de politiska ambitionerna att ”digitalisera” samhället. 
Det får förutsättas att ändamålet med digitalisering är att samhällets invånare även ska kunna ”läsa, 
tolka, och skriva” i det språk som kommer genomsyra samhället. 

6.4.10 Utveckling, anpassning, korrigering 

Kostnader för utveckling, anpassning, eller korrigering av Implementeringar (a. 6.4.5) kan avse dels 
att utveckla nya produkter och tjänster, dels att tillgängliggöra gränssnitt för inställningar i befintliga 
produkter och tjänster, dels att befintliga produkter och tjänster ska överensstämma med standarder. 
Den första typen av kostnad avser fall där en produkt eller tjänst måste tas fram. Den andra typen 
av kostnad avser fall där gränssnittet till ett program har förenklats, vanligtvis ett GUI, men program-
met har underliggande stöd, vanligtvis genom ett CLI, för ytterligare funktionaliteter eller inställningar. 
En anpassning av programmet kan kräva vissa arbetsinsatser, men det är inte likvärdigt kostnader 
för att utveckla ett nytt program. Den sista typen av kostnad ska vara inräknad i marknadspriser när 
företag hävdar att deras produkter eller tjänster uppfyller en standard. Metoder för teknisk kontroll 
kan hjälpa både offentliga verksamheter och företag med vad som krävs för att en implementering 
av en standard ska bedömas vara i överensstämmelse med standarden, eller annars uppfylla tek-
niska krav. 
 
Offentliga verksamheter kan minska kostnaderna genom att använda öppen källkod, bidra till dess 
utveckling, och samordna den användningen och utvecklingen med andra offentliga verksamheter. 
 
 

  



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 352 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

7 IKRAFTTRÄDANDE 

En skillnad görs mellan Lämplig tidpunkt för ikraftträdande (a. 7.1) och Lämplig tidpunkt för tillämp-
ning (a. 7.2).865 Problemet med Tillämpningsområdet (a. 1.1.4) är att det måste standardiseras. Ju 
längre tid området lämnas utan styrning, desto svårare blir det att reglera. Om målet är att ”den 
gemensamma offentliga förvaltningen ska digitaliseras” (a. 2.4.2) finns risk att detta så småningom 
endast kan uppnås med en ”hård övergång”. 
 
I jämförelse finns i nuläget fortfarande utrymme för en ”mjuk övergång”. Den lämpliga tidpunkten för 
verksamheter att tillämpa författningsförslagen tolkas vara vid tillfällen som när verksamheterna ska 
investera tid och resurser i att utveckla eller upphandla materiel och metoder för långsiktig använd-
ning. Till exempel, förutom ett ”IT-system”, speciella program, teknisk utrustning och utbildningsin-
satser för verksamheten. Dessa moment förankrar arbetssätt och rutiner som representerar verk-
samhetens Kunskap och kompetens (a. 2.3.6), vilka vanligtvis inte kan ses över förrän ”nästa cykel”. 
Hänsyn behöver därför tas till att verksamheter i dagsläget och en tid framöver använder materiel 
och metoder som inte kan ”bara bytas ut”, även om det inte finns tekniska hinder för det. 
 
Ett exempel är materiel och metoder för rörlig bild med ljud. I dagsläget är det vanligt förekommande 
att video, filformat och videokodning, framställs i någon version av ”Mpeg”. Att förbjuda formatet är 
inte längre praktiskt. Det är därför mer lämpligt att avråda fortsatt användning för att begränsa de 
kostnadsmässiga kostnaderna av ett förbud. Det kan däremot i dagsläget istället förbjudas nästa 
generation av Mpeg, HEVC, vilket ännu inte fått en spridning, och uppmana verksamheter att söka 
sig till något av alternativa lämpliga format.866 

7.1 Lämplig tidpunkt för ikraftträdande 

Författningsförslagen är avsedd att trädda ikraft snarast efter förfarandet med remiss omkring 3 må-
nader, och därefter eventuellt ytterligare bearbetning. Tidigast datum för ikraftträdande antas därför 
bli första hälften av år 2022. Det kan emellertid hända att Kommerskollegium bedömer att författ-
ningsförslagen omfattas av Anmälningsskyldigheten (a. 4.7.1), vilket skulle kunna medföra minst 
ytterligare 6 månader tid för remiss. Tidigast datum för ikraftträdande skulle därför antas kunna bli 
första hälften av år 2023. Anledningen för att författningsförslagen behöver trädda ikraft så tidigt som 
möjligt är att övriga Avsedda förändringar (a. 2.4) och Speciella informationsinsatser (a. 7.4) kan inte 
påbörjas förrän det finns en rättslig grund att utgå från, och en fast referenspunkt att hänvisa till. 

7.2 Lämplig tidpunkt för tillämpning  

Det framgår att författningsförslagen påverkar offentliga verksamheter i olika utsträckningar. Förslag 
till författning om arkivrättsliga krav för arkivbeständighet (a. 6.1.2) gäller endast Offentliga verksam-
heter som i nuläget omfattas av Riksarkivet föreskrifter (2009:2) (a. 6.3.2.1). Författningsförslaget 
kommer att innehålla samma tekniska krav som redan gäller, specificera och utöka dem, men i vissa 
fall avråda från fortsatt användning av vissa materiel och metoder inför eventuella framtida förbud. 
Det finns därför inte egentligen någon påträngande anledning att inte föreskriva att författningsförs-
laget ska gälla i och med ikraftträdande. Tvärtom, det antas att många verksamheter kommer att 
vilja snarast använda det ökade urvalet av alternativ. Det kan emellertid finnas skäl att ändå före-

                                                
865  Handledning för konsekvensutredning (senast uppdaterad 2020-05-11) Ikraftträdande och informationsinsats-

er. 
866  Om skälen till varför HEVC kan vara olämplig, se vidare Gränsdragningen mellan öppenhet och proprietärt (a. 

2.3.7.4.1). 
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skriva en viss övergångstid. Till exempel, för att verksamheterna ska formellt införa den nya författ-
ningen i arbetsflöden och rutiner. Av denna anledning kommer författningen kunna tillämpas i och 
med ikraftträdandet, men samtidigt lämnas ett utrymme på 6 månader innan författningen måste 
tillämpas. 
 
Motsvarande författningar, och deras ikraftträdande, beslut eller liknande krav för Offentliga verk-
samheter som i nuläget inte omfattas av Riksarkivets föreskrifter (a. 6.3.2.2) bestäms av deras arkiv-
myndigheter eller andra med motsvarande ansvar. För dessa verksamheter, innefattat arkivmyndig-
heterna och motsvarande, kommer däremot Förslag till författning om tekniska krav för beständighet 
(a. 6.1.1) att vara ny. Med hänsyn till att författningsförslaget innebär en ny reglering för verksamhe-
terna ifråga finns det anledning att överväga en längre övergång mellan Lämplig tidpunkt för ikraft-
trädande (a. 7.1) och lämplig tidpunkt för tillämpning. Tidsspannen bedöms till ett år med anledning 
av vad som redan berörts om bland annat att författningsförslaget kommer dels utgå från vad som 
redan gäller idag i urvalet av materiel och metoder, dels den utsträckning möjligt först avråda till 
fortsatt användning än att införa förbud. 

7.3 Lämplig tidpunkt för upphävande 

Ett slutdatum eller bortre tidsgräns för författningen är inte aktuellt. Författningsförslagen, författ-
ningskommentarerna, och konsekvensutredningen, behöver ses över regelbundet, och en Uppfölj-
ning (a. 8) av författningsförslagen ska vara en del av Riksarkivets operativa verksamhet. 

7.4 Speciella informationsinsatser 

Under FormatE har flera informationsinsatser varit inplanerade. Främst ett antal vägledningar,867 och 
i vad som blev projektplanen för FormatE,868 fanns en kommunikationsplan som kartlagde kommuni-
kationsbehoven. I Tabell 58 återges kommunikationsplanen med vissa justeringar. 
 
Arbetet med ett antal vägledningar hade påbörjats, en nästan färdig och en halvfärdig. Problemet 
har varit att vägledningarna dels har behövt justeras i och med ändringar i författningsförslagen, dels 
inte kunde slutligt ange något så länge det inte finns en formell grund att hänvisa till. Av denna 
anledning har allt arbete med informationsinsatser avstannat tills författningsförslaget trätt ikraft, 
varefter de planerade insatserna kan återupptas.869 
 
 

                                                
867  Vägledning om begrepp och termer (#0), om en fördjupning ur ett tekniskt perspektiv (#1), om en introduktion 

ur ett processorienterat perspektiv (#2), om underskrifter (#3), om handledning vid kravställning (#4), om hand-
ledning vid dokumentation av tillämpning (#5), om handledning vid utvärdering av kriterier (#6), om  handled-
ning vid tillsyn (#7), om handledning vid dokumentation av video i formatet Matroska (#x). 

868  ArkivE 2.0 (Dnr 20-2015-3853), utkast till projektplan. 
869  Ett undantag är en förstudie om underskrifter som togs fram i FormatE (aktivitet #11), vilken däremot fokuse-

rade på funktionella behov och krav, och inte tekniska krav. För FormatE fungerade förstudien som ett exempel 
på hur tekniska krav kan avgränsas bort från funktionella behov och krav. 
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Tabell 58 Justerad sammanställning från kommunikationsplanen i utkast till projektplan framtagen i ArkivE (Dnr 20-2015-3853). 

Målgrupp När Hur Vad Varför (mål) 

ID Beskrivning  Plattform Ton Information Nytta Reaktion Konsekvens 

1.  Alla 

L
ö
p
a

n
d
e

 Till exempel: 

 Riksarkivets webbplats 

 Riksarkivets kanaler i 
”sociala medier” 

 Riksarkivet på evenemang in
fo

rm
e
ra

n
d
e

 

 Nyheter 

 Om informationskanaler 

 Om kommunikationskanaler 

 Om kunskapsbas(er) 

 Om referensgruppen 

Målgruppen får kännedom om 
arbetet och möjligheterna att 
påverka. 

Målgruppen 

 uppfattar att Riksarkivet är ak-
tiv inom elektronisk förvalt-
ning, 

 känner att de kan ha inflytan-
de på frågor som berör deras 
arbetsuppgifter eller verksam-
het genom att de får vetskap 
om hur man kan ha inverkan 
på arbetet. 

Målgruppen söker sig till arbetets 

 informationskanal, 

 kommunikationskanal, 

 kunskapsbas(er), 

 Referensgrupp. 

2.  

Individer med goda förkunska-
per om det datatekniska områ-
det, till exempel utvecklare, 
programmerare, ingenjörer. L

ö
p
a

n
d
e

 

 Tidigare GitHub 

fo
rm

e
llt

 

te
k
n
is

k
t 

 Teknisk information som är 
deskriptiv, redogörande eller på 
annat sätt inte ger uttryck för 
Riksarkivets ställning i en fråga. 

Målgruppen får tillgång till samlad, 
strukturerad och granskad infor-
mation om format. 

Målgruppen uppfattar Riksarkivet 
som en auktoritativ källa inom 
elektronisk förvaltning. 

Målgruppen 

 bidrar till kunskapsbasen, 

 hänvisar till (använder) 
kunskapsbasen, 

 rekommenderar arbetet. 

3.  
Individer med goda eller beg-
ränsade förkunskaper om for-
mat och program. 

M
e
d
 j
ä

m
n
a
 

m
e
lla

n
ru

m
 

fo
rm

e
llt

 

p
ra

k
ti
s
k
 Målgruppen 

 hänvisar till (använder) 
kunskapsbasen, 

 rekommenderar arbetet. 

4.  

Individer med goda förkunska-
per om arkivrätt och, eller -teo-
ri, verksamma i Riksarkivet, till 
exempel inom utredning, leve-
rans, och tillsyn. 

L
ö
p
a

n
d
e

 

 Tidigare GitHub (Wiki) 

fo
rm

e
llt

 

ju
ri
d

is
k
t 

 Arkivrättsliga och -teoretiska defi-
nitioner av begrepp och termer, 
och argument och överväganden 
för normativa åtgärder som är 
värderande eller ger uttryck till 
Riksarkivets ställning i en fråga. 

Målgruppen får tillgång till samlad, 
strukturerad och granskad infor-
mation av Riksarkivets arbete in-
om arkivrätt. 

Målgruppen får en samlad bild av 
Riksarkivets ställningstagande. 

Målgruppen 

 hänvisar till (använder) 
kunskapsbasen, 

 bidrar till kunskapsbasen. 

5.  
Individer med goda eller beg-
ränsade förkunskaper om 
arkivrätt och, eller -teori. 

M
e
d
 j
ä

m
n
a
 

m
e
lla

n
ru

m
 

Till exempel: 

 Tidigare GitHub (Wiki) 

 Riksarkivets webbplats 

 Publikationer p
e
d
a

g
o
g

is
k
 

p
ra

k
ti
s
k
 

 Vägledning eller handledning med 
konkreta exempel respektive inst-
ruktioner om tillvägagångssätten 
respektive tillvägagångssättet för 
att hantera arkivrättsliga spörsmål 
inom elektronisk förvaltning. 

Målgruppen får tydlig och relevant 
information om 

 vilka praktiska åtgärder som 
måste vidtas för att bemöta ett 
specifikt problem, 

 vilka möjliga åtgärder som kan 
vidtas för att bemöta ett 
specifikt problem. 

Målgruppen uppfattar Riksarkivet 
som en auktoritativ källa inom 
elektronisk förvaltning. 

Målgruppen 

 hänvisar till (använder) 
kunskapsbasen, 

 rekommenderar arbetet. 

6.  

Arkivarier, tekniker och jurister 
som arbetar med elektronisk 
förvaltning. Särskilt för indivi-
der som har lättare att ta till sig 
information genom handfasta 
övningar och öppna diskussio-
ner. 

E
j 
b
e
s
tä

m
t 

Till exempel, anordna: 

 Seminarier 

 ”Öppna föreläsningar” 

 Verkstäder p
e
d
a

g
o
g

is
k
 

p
ra

k
ti
s
k
 

 Fysisk deltagande och interaktion 
utifrån konkret problemlösning. 

Målgruppen får 

 inslag och utbyte av erfaren-
het på hur man kan arbete, 

 utbyte av kunskap och erfar-
enhet mellan yrkesgrupper. 

Målgruppen uppfattar Riksarkivet 
som en auktoritativ källa inom 
elektronisk förvaltning. 

Målgruppen 

 hänvisar till (använder) 
kunskapsbasen, 

 rekommenderar arbetet. 
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8 UPPFÖLJNING 

Ett mål med FormatE som projekt var att förbättra förutsättningarna för att utöva tillsyn över elektro-
niska handlingars beständighet. För det syftet är det viktigt att avsedda förändringar är mätbara 
genom metoder för kontroll, uppföljning och efterlevnad av de elektroniska handlingarnas bestän-
dighet. Ett annat mål var att presentera långsiktiga lösningar, procedurer, och liknande för samarbete 
inom offentlig sektor. Genom att etablera kommunikationskanaler med intressenter, plattformar för 
samarbete, och definiera metoder för mätbarhet ska författningsförslagens konsekvenser kunna be-
vakas i omvärlden och följas upp kvantitetsmässigt. 

8.1 Rutiner 

Syftet med en uppföljningsplanering är att besvara vad som har hänt sedan Nuläget (a. 2.2) från 
antingen denna konsekvensutredning eller föregående uppföljning.870 Ansvaret för uppföljningsplan-
eringen tillfaller den person som är ansvarig för att se över Riksarkivets författningar. Det bör emeller-
tid inrättas en arbetsgrupp med åtminstone en arkivarie, en jurist och en tekniker som bevakar författ-
ningsförslagen. 

8.1.1 Mot slutet av verksamhetsåret inför nästa års verksamhetsår 

Mot slutet av året innan slutlig fastställande av verksamhets- och budgetplan ska nuläget avrapporte-
ras inför normeringsrådet. Av denna rapport ska särskilt framgå, 

– dels slutsatserna från det gångna verksamhetsåret: 

o Har det nya läget förändrats sedan förra avrapporteringen, och i så fall hur, och varför 
har förändringarna inträffat eller varför har inga förändringar skett? 

o Föranleder det nya läget andra slutsatser av en ny analys om lämpliga Styrmedel (a. 3)? 

o Behöver eller kan konsekvensutredningen utökas eller kompletteras? Till exempel, ut-
reda de delar som har lämnats utrymmer för framtida översyn? 

o Kan konsekvensutredningen inskränkas eller faktoriseras om? Till exempel, genom att 
hänvisa till andra utredningar som numera bevakar en fråga?, eller att avsnitt bryts ut till 
egna utredningar? 

– dels planeringen för kommande verksamhetsår: 

o Vilka tekniska områden ska särskilt prioriteras och följas upp under året? 

o Vilka främjandeåtgärder ska vidtas under året? 

o Vilka resurser krävs för att utföra och genomföra uppföljningen? 

Hur omfattande uppföljningen ska vara bestäms av vilka slutsatser som dragits från utvärderingen 
enligt den Metodik (a. 8.2) som tillämpas. 
 
Den som är ansvarig för uppföljningen ska särskilt beakta att verksamheter alltid har brist på resur-
ser, och en författning som utgörs av verkställighetsföreskrifter kan lätt få lägre prioritet. Det är därför 
viktigt att betona konsekvenserna av att författningar inte följs upp. 

                                                
870  Handledning för konsekvensutredning (uppdaterad 2020-05-11) Utarbeta en uppföljningsrutin. 
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8.1.2 Början av nästa verksamhetsår 

En ny Utvärdering (a. 8.2.3) påbörjas för att jämföra skillnader med nuläge från antigen denna konse-
kvensutredning eller föregående uppföljning. Slutsatsen av utvärderingen blir alltså vad som kommer 
att avrapporteras Mot slutet av verksamhetsåret (a. 8.1.1). 

8.1.3 Under verksamhetsåret fram tills mot slutet av verksamhetsåret 

8.1.3.1 Främjande 

För att påverka nuläget kan diverse åtgärder behöva vidtas för att främja författningsförslagen och 
deras ändamål. Till exempel: 

– Medverkan i evenemang 

– Informationsinsatser 

– Utbildningsinsatser 

– Framtagande av vägledningar 

8.1.3.2 Omvärldsbevakning 

För att slutföra den påbörjade Utvärderingen (a. 8.2.3) i Början av nästa verksamhetsår (a. 8.1.2) är 
det nödvändigt att inhämta underlag från diverse källor. Vilka källor som kan ha mer eller mindre 
betydelse under ett verksamhetsår får övervägas under den tiden. I de följande underavsnitten redo-
görs sådana källor som bör vara mer eller mindre återkommande för varje verksamhetsår. 

8.1.3.2.1 Intressenter 

Bevaka intressenters informationskanaler och etablera egna med dem om nödvändigt och möjligt. 
Det är vanligt att intressenter hör av sig till Riksarkivet. En förteckning över Intressenter (a. 5) och 
deras förutsättningar kan upprättas för att kartlägga problem och möjligheter vid tillämpningen av 
gällande författningar, eller deras tillämpningsområde. Detta kan kompletteras med dialog om och 
samråd kring frågor som uppstår. 

8.1.3.2.2 Normerande källor 

En översikt av normerande källor är nödvändigt eftersom det kan dels påverka utfärdandet av tekni-
ska krav, dels Riksarkivets Bemyndigande (a. 4). Här gäller sedvanlig omvärldsbevakning. Till exem-
pel, av offentliga utredningar, propositioner, författningar och rättspraxis. Härunder innefattas rätts-
liga texter, rapporter och andra initiativ inom EU. 

8.1.3.2.3 Tekniska förutsättningar och omständigheter 

Att bevaka källor om tekniska utvecklingar och förändringar kan bli krävande. Det framgår av författ-
ningskommentarerna till författningsförslagen vilka källor som kan aktualiseras. Här måste annat 
underlag styra vilka områden som ska prioriteras. En förteckning över organisationer och projekt kan 
upprättas för att kartlägga vilka specifikationer som behöver ses över, program som utvecklas, eller 
avsedda ändamål som ska uppnås. 

8.1.3.2.4 Tillsyn 

En viktig källa bör vara tillsynsverksamheter som ansvarar för efterlevnaden av författningsförslagen. 
Detta kan vara Riksarkivets tillsynsverksamhet men även sådant som bedrivs av andra arkivmyn-
digheter eller motsvarande ansvariga. Det ska finnas rutiner för att ta del av inspektionsrapporter 
som berör tillämpningen av författningsförslagen, eller författningsförslagens tillämpningsområde. 
Detta kan kompletteras med dialog om och samråd kring problem och möjligheter för utveckling. 
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8.2 Metod 

För att bedöma de olika stegen i Rutiner (a. 8.1) och hur de ska genomföras kan metoderna i detta 
avsnitt övervägas i tillämpliga sammanhang. 

8.2.1 Dialog, disseminera, enkät, samråd, samtal och annan kommunikation 

Bestäm vad syftet är med kommunikationen. Till exempel, att informera, att informeras, att konsul-
tera, att observera eller att ge intressenter inflytande. Samtalet kan sedan utföras muntligt eller skrift-
ligt. 

8.2.1.1 Informeras och observera 

– Upprätta en enkät för att observera förhållandena hos verksamheter. Till exempel, Bilaga 2. En-
kät (a. 11). 

8.2.1.2 Samråd 

– Inhämta praktiska fall från verksamheter. 

8.2.2 Främjande 

Genom främjande kan kännedom och kunskap om författningsförslagen påverka hur verksamheter 
tillämpar dem. Till exempel, här kan lyftas fram 

– verksamheter som tillämpar författningsförslagen som avsett, 

– vägledningar, och andra informationsresurser som förklarar, handleder, redogör, eller introducer-
ar intressenter till författningsförslagen och deras tillämpningsområde, 

– tekniska metoder för att tillämpa författningsförslagen. 

8.2.3 Utvärdering 

En utvärdering måste utgå från ett särskilt läge – ett nollvärde – vilket är det som ska följas upp, och 
förändringar sedan dess jämföras mot. En rekommendation är att utgå från Nuläget (a. 2.2). 

8.2.3.1 Effekt 

Det följer att utifrån ett initialt värde kan en uppföljning resultera i att värdet antingen har eller inte 
har förändrats. Ett förändrat värde kan sedan vara antingen det värde som avsågs vara målet eller 
ett avvikande värde. Om förändringarna resulterat i det värde som avsågs blir frågan om ytterligare 
förändringar fortfarande är behövliga eller inte.871 

8.2.3.1.1 Inga förändringar 

Om slutsatsen är att inga förändringar har inträffat kan det beroende på omständigheterna finnas 
anledning att misstänka brister i uppföljningen. Om slutsatsen följer vid flera om inte alla uppfölj-
ningar kan det finnas anledning att överväga en oberoende uppföljning. En oberoende uppföljning 
ska utföras av någon som är fristående från organisationen. Till exempel, en extern konsult. Detta 
medför en kostnad, men kan ge en oberoende verifiering att föreskrifterna är effektiva. 

8.2.3.1.2 Förändringar som är avsedda 

Om slutsatsen är att förändringar sker eller har skett som avsett är det därmed tillfälle att dels se 
över Problembeskrivningen (a. 2), dels bedöma om författningsförslagen i helhet eller i berörda delar 
fortfarande är nödvändiga, relevanta eller passar för ändamålet. En slutsats kan vara att upphävande 

                                                
871  Se även Handledning för konsekvensutredning (båda uppdaterade 2020-05-11) Prioritering – vilka regler ska 

följas upp?, och Följa upp en regel – steg för steg. 
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av författningsförslagen kommer att resultera återgång till det läge som ursprungligen föranledde 
behovet av att ta fram dem. 

8.2.3.1.3 Förändringar som inte är avsedda 

Slutsatsen kan vara att de förändringar som inträffat inte har varit sådana som avsetts. Till exempel, 
att författningsförslagen missbrukas, att oväntade kostnader uppstår. 

8.2.3.2 Omfattning och avgränsning av omständigheter 

En utvärdering måste prioritera vilka omständigheter som bör närmare utredas för att klarlägga hur 
de orsaker förväntningar på och förutsättningar för författningsförslagens tillämpning eller tillämp-
ningsområde. 

– nya tekniska utvecklingar av alternativa lösningar som inte fanns eller var praktiska tidigare, 

– nya ekonomiska, sociala eller kulturella förändringar i samhället, 

– nya tillkomna intressenter, eller tidigare intressenter minskat, vuxit eller försvunnit. 

8.2.3.3 Orsakskällor 

Förändringar kan vara en konsekvens av författningsförslagen eller någon annan orsakskälla. Det 
bör finnas samband eller korrelation mellan avsedda förändringar och verksamheters förutsättningar 
och omständigheter att införskaffa 

– materiel och metoder, 

– kunskap om materiel och metoder. 

Det vill säga, om verksamheten får tillgång till materiel och metoder, och har kunskap och kompetens 
att använda dem så kommer förändringar att inträffa som avsett. Det innebär att alla orsakskällor 
som har en påverkan på dessa två centrala orsakskällor blir av intresse att utvärdera. 
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9 KÄLLFÖRTECKNING 

9.1 Fysiska källor 

9.1.1 Bernhard Reiter 

#1  The minimal principle: because being an open standard is not enough 
Publicerat 2014-02-27. 
https://fsfe.org/activities/os/minimalisticstandards.en.html (20200327) 

9.1.2 Eric S. Raymond 

#2  Things Every Hacker Once Knew 
Datum för publicering 2017-01-26, datum för uppdatering 2019-07-17. 
http://www.catb.org/esr/faqs/things-every-hacker-once-knew/ (20200424) 

9.1.3 Jana Iyengar 

#3  QUIC: Replacing TCP for the Web 
LinuxConfAu  22-26 January 2018 - Sydney, Australia. 
https://www.youtube.com/watch?v=BazWPeUGS8M&t=2306 (20200319) 

9.1.4 Joel West 

#4  What are Open Standards? Implications for Adoption, Competition and Policy 
Datum för publicering 2004. 

9.1.5 Jonathan Corbet 

#5  QUIC as a solution to protocol ossification 
LWN.net, publicerat 2018-01-29. Anteckningar från föredraget av Jana Iyengar QUIC: Replacing TCP for the 
Web. 
https://lwn.net/Articles/745590/ (20200319) 

9.1.6 Richard Stallman 

#6  Software patents 
Obstacles to software development 
Datum för publicering 2002-03-25. 
https://www.gnu.org/philosophy/software-patents.en.html (20200408) 

Transkribering av en föreläsning som mer djupgående utforskar balansen mellan patent och program. Det 
finns flera föreläsningar av Stallman med samma tema. Till exempel, The Danger of Software Patents (2001, 
2009), Solutions to the Software Patent Problem (2012). 

#7  Why Schools Should Exclusively Use Free Software 
Inget datum för publicering. 
https://www.gnu.org/education/edu-schools.en.html (20200820) 

9.2 Övriga källor 

9.2.1 Arbetsförmedlingen 

#8  Var finns jobben? (2019) 

https://fsfe.org/activities/os/minimalisticstandards.en.html
http://www.catb.org/esr/faqs/things-every-hacker-once-knew/
https://www.youtube.com/watch?v=BazWPeUGS8M&t=2306
https://lwn.net/Articles/745590/
https://www.gnu.org/philosophy/software-patents.en.html
https://www.gnu.org/education/edu-schools.en.html
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https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.pdf (20200725) 

Metodiken är beskriven i ”bilagor” till rapporten (s. 43-49). 

9.2.2 Boverket 

#9  Boverket rapport (2015:42) 
En strategi för hänvisning till standarder 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/en-strategi-for-hanvisning-till-standarder/ (20210125) 

#10  Olika typer av standarder 
Granskat datum 2019-10-01. 
Webbredaktionen 
https://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/vad-ar-standarder/olika-typer-av-standarder/ (20200426) 

9.2.3 CEN (European Committee for Standardization), CENELEC (European Committee for Electrotech-
nical Standardization) 

#11  The Importance of Standards 
Inget datum för publicering. 
https://www.cencenelec.eu/research/tools/ImportanceENs/Pages/default.aspx (20200305) 

9.2.4 Digital spetskompetens 

Digital Spetskompetens är namnet på ett regeringsuppdrag till Tillväxtverket och Universitetskans-
lersämbetet att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskom-
petens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.872 

#12  Rapport 2020:3 
Efterfrågan på kompetenser inom IT- och telekomsektorn, Sammanställning baserat på IT&Telekomföretag-
ens kompetensenkät 
https://digitalspetskompetens.se/wp-content/uploads/2020/05/Efterfrågan-på-kompetenser.pdf (20200718) 

#13  Rapport 0334 
Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan 
Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling 
Jan Gulliksen, Åsa Cajander, Arnold Pears, Mattias Wiggberg 
https://digitalspetskompetens.se/wp-content/uploads/2020/06/DigitalSpetskompetens_Definition_Gulliksenetal.pdf (20200718) 

9.2.5 Digitaliseringsrådet 

Digitaliseringsrådet.SE under Regeringskansliet med kansli hos PTS som inrättades 2017 av rege-
ringen.873 

#14  En lägesbild av Digital kompetens 
Dnr 18-5698, Maj 2018. 
https://digitaliseringsradet.se/media/1213/lagesbild_digitalkompetens_slutversion_utanappendix.pdf (20200718) 

#15  Uppfyller Sverige målet? 
Sveriges digitalisering 
Inget datum för publicering. 

                                                
872  https://digitalspetskompetens.se/om/ (20200721) 
873  https://digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/vaart-uppdrag/ (20200927) 

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.pdf
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/en-strategi-for-hanvisning-till-standarder/
https://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/vad-ar-standarder/olika-typer-av-standarder/
https://www.cencenelec.eu/research/tools/ImportanceENs/Pages/default.aspx
https://digitalspetskompetens.se/wp-content/uploads/2020/05/Efterfrågan-på-kompetenser.pdf
https://digitalspetskompetens.se/wp-content/uploads/2020/06/DigitalSpetskompetens_Definition_Gulliksenetal.pdf
https://digitaliseringsrådet.se/
https://digitaliseringsradet.se/media/1213/lagesbild_digitalkompetens_slutversion_utanappendix.pdf
https://digitalspetskompetens.se/om/
https://digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/vaart-uppdrag/
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https://digitaliseringsradet.se/sveriges-digitalisering/uppfyller-sverige-maalet-sammanfattande-bild (20190630) 

9.2.6 Digg (Myndigheten för digital förvaltning) 

På Digg.SE återfinns ett antal publikationer om ”Digitalisering”.874 Ett antal av publikationerna är SOU, och 
publikationer från ESV, e-Delegationen, Riksrevisionen, och andra källor.875 

#16  Dnr 2019-469 
Myndigheters digitala mognad och it-kostnader 
En enkätundersökning riktad till statliga myndigheter 
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/myndigheters-digitala-mognad-och-it-kostnader (20200718) 

Enkätundersökning under vintern 2019-2020 som följer upp föregående enkätundersökning (Dnr 2019-162). 
Indikatorerna och mätetalen är liknande, och utgår från tidigare arbete av ESV, men det finns problem med 
dessa: ”… Det som var en lämplig mätmetod för de myndigheter som ingick i ESV:s tidigare urval är inte 
nödvändigtvis bästa sättet att följa den offentliga förvaltningens, eller ens statliga myndigheters, digitalisering. 
Hos DIGG pågår ett arbete med att utveckla ett ramverk för att följa offentlig förvaltnings digitalisering. DIGG 
anser också att it-kostnader är en viktig del i att följa offentlig förvaltnings digitalisering, men att det finns stora 
problem med dagens metod.” (a. Sammanfattning).876 

Enkäten var webbaserad och riktade sig till 175 statliga myndigheter som har ”tio eller flera årsarbetskrafter” 
och uteslöt vissa myndigheter som samordnade IT-frågor. Till exempel, för länsstyrelserna och domstolarna. 
Med hänsyn till att de statliga myndigheterna skiljer sig i storlek och typ av verksamhet som bedrivs har myndig-
heterna som är med i eSam, skiljts från de som inte är det, vilka istället har grupperats efter ”Myndigheter i 
ESV:s tidigare urval” och ”Myndigheter i det nya urvalet”. I denna konsekvensutredning benämns det första 
urvalet G1, och de två senare för G2 respektive G3 (a. 1.2.1 Gruppindelning av myndigheter). 

Enkäten hade två delar. En om IT-mognad, en om IT-användning. För den förra delen inkom 114 svar med en 
svarsfrekvens för G1 på 85 %, G2 på 80 %, G3 på 56 %. För den senare delen inkom 96 svar med en 
svarsfrekvens för G1 på 85 %, G2 på 66 %, G3 på 41 % (a. 1.2.2 Datainsamling). 

Enkäten om ”Myndigheternas mognad” genomfördes som en ”självskattning” i en sjugradig skala från om 
myndigheten anser att de inte reflekterat över frågan, till om myndigheten implementerar ett arbetssätt för ett 
område; strategi för it-försörjning och utkontraktering, it-kompetensförsörjningsplan,  förvaltningsmodell för it,  
projektstyrningsmodell, portföljstyrning, kostnadsjämförelser med andra, informationssäkerhet, nyttorealise-
ring. Därutöver ställdes frågor om styrning, planering och uppföljning, informationshantering och användarin-
volvering, hinder för digital utveckling (a. 2.1 Om mognadsmätningen). 

#17  Dnr 2019-162 
Myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad 
DIGG:s återrapportering på uppgifter insamlade av ESV 

                                                
874  https://www.digg.se/nyheter--publikationer/Publikationer (20191114) 
875  ESV hade från 2015 fram tills 2018 fått till uppgift att årligen följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige. 

Detta ansvar togs över av Digg 31 augusti 2018. 
 https://www.esv.se/press/nyheter/2018/digg-tar-over-ansvaret-for-e-handel-och-digitalisering/ (20190624) 
876  Jämför Digg Dnr 2019-162 (s. 68) ”DIGG anser att det fortsatt är viktigt att utveckla modeller och metoder för 

att följa såväl intern och extern effektivitet. Idag finns en uppsjö av olika mognadsmätningsmodeller på mark-
naden som har olika fokusområden, metoder och indikatorer och därmed inte är jämförbara. DIGG ser ett 
behov av att standardisera och harmonisera verktyg och modeller för att skapa jämförbarhet och mer effektivt 
kunna stödja offentlig förvaltnings digitalisering. Vidare anser DIGG att uppföljningen behöver kompletteras 
med indikatorer och mätetal som på ett tydligare sätt fångar effekterna av offentlig förvaltnings digitalisering.”. 

https://digitaliseringsradet.se/sveriges-digitalisering/uppfyller-sverige-maalet-sammanfattande-bild
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/myndigheters-digitala-mognad-och-it-kostnader
https://www.digg.se/nyheter--publikationer/Publikationer
https://www.esv.se/press/nyheter/2018/digg-tar-over-ansvaret-for-e-handel-och-digitalisering/
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https://www.digg.se/globalassets/dokument/publicerat/publikationer/myndigheters-strategiska-itprojekt-itkostnader-och-mognad.pdf 
(20200718) 

ESV överlämnade under oktober 2018 till Digg det underlag som samlats in fram tills 31 augusti 2018 för vidare 
bearbetning och analys. Rapporten utgår från den struktur, och de begrepp och nyckeltal som ESV tagit fram 
i tidigare rapporter, sista var Rapport (2018:31). Underlaget för rapporten bygger på svar från 66 olika statliga 
myndigheter sedan år 2016 insamlade via enkäter med en svarsfrekvens på 91 %. Av dessa myndigheter 
inkom uppgifter från 57 om sina IT-kostnader, och från 58 om sina IT-projekt. Urvalet av myndigheter och IT-
projekt gör att underlaget varken är representativ för hela den offentliga sektorn eller ger stöd för att dra gene-
rella slutsatser om de tillfrågade myndigheternas IT-projekt. 

Enkäten om framgångsfaktorer i myndigheternas verksamhet eller ”Myndigheternas mognad” omfattade 64 
myndigheter av vilka 57 inkom med svar med en svarsfrekvens på högst 89 %. Mätningen har genomförts 
som en ”självskattning” i en sjugradig skala från om myndigheten anser att de inte reflekterat över frågan, till 
om myndigheten anser att de har tagit upp frågan, besvarat den, och förverkligat och använt slutsatserna med 
förväntat resultat. Ett problem med självskattning generellt är att en ökad kunskap tenderar att resultera i en 
lägra självskattning, ju mer medveten man bli desto mer inser man att det finns arbete kvar att göra. Frågorna 
var om myndighetens förmåga att ta tillvara IT som möjliggörare, strategi för IT-försörjning, IT-kompetensför-
sörjningsplan, förvaltningsmodell för IT, projektstyrningsmodell, portföljstyrning, rutin för att göra kostnads-
jämförelser med stöd av nyckeltal, informationssäkerhet, ramverk för nyttorealisering. Enkäten ställde även ett 
antal kompletterade frågor om styrning och uppföljning, hinder för digital utveckling, innovationsprocesser, 
öppna data, användarinvolvering. 

#18  Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 
Inget diarienummer. Datum för publicering 2020-01-31.877 
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan (20200718) 

Digg tog över arbetet med att implementera det svenska ramverket från SRDS1.2 av sSam. 

#19  E-legitimering inom den offentliga förvaltningen 
Enkätundersökning 2019 
Dnr 2019-389 

#20  Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn 
Slutrapport i regeringsuppdraget Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och I2019/01061/DF 
Dnr 2019-100 

#21  Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata 
Slutrapport för regeringsuppdragenFi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF 
Dnr 2018-31 

9.2.7 DPF Manager 

#22  Surveys and conclusions 
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2015/04/EASY-INNOVA-2.-Questionnaire-analysis.pdf 

Enkätundersökningen genomfördes av leverantören som var ansvarig för bildformatet “Tiff”. Enkäten skickad-
es per e-post till minnesinstitution över hela världen. Svarsfrekvensen framkommer inte, men 50 svar inkom 
(2015-03-03) från minnesinstitutioner i Belgien, Bolivia, Chile, Estonia, Förenade konungariket, Irland, Israel, 
Kanada, Luxemburg, Peru, Schweiz, Spanien, Sverige, Ungern, Österrike. Minnesinstitutionerna klassificer-
ade sina samlingar som antingen små (32 %), medel (30 %), eller stora (38 %). 

                                                
877  Datum framkommer inte av dokumentet, informationen är istället hämtat från dokumentets (PDF) metadata. 

https://www.digg.se/globalassets/dokument/publicerat/publikationer/myndigheters-strategiska-itprojekt-itkostnader-och-mognad.pdf
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2015/04/EASY-INNOVA-2.-Questionnaire-analysis.pdf
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9.2.8 EFF (Electronic Frontier Foundation) 

#23  Defend Innovation 
How to Fix Our Broken Patent System 
Datum för publicering februari 2015. 
Adi Kamdar, Daniel Nazer, Vera Ranieri 
https://www.eff.org/document/defend-innovation-how-fix-our-broken-patent-system (20210713) 

#24  Oracle v. Google 
Inget datum för publicering. 
https://www.eff.org/cases/oracle-v-google (20200405) 

9.2.9 Ericsson 

#25  QUIC – a vehicle for transport protocol evolution 
The Ericsson Blog, datum för publicering 2018-06-04. 
Zaheduzzaman Sarker 
https://www.ericsson.com/en/blog/2018/6/quic--a-vehicle-for-transport-protocol-evolution (20200319) 

9.2.10 eSam (eSamverkansprogrammet) 

På eSamverka.SE återfinns bland annat ramverk, rekommendationer och checklistor, rapporter, rätt-
sliga uttalanden, vägledningar. 

#26  Aktuella mål, inriktningar och aktiviteter från EU–en sammanställning 
Datum för publicering 2018-04-12.878 

#27  Elektroniskt  informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form 
Datum för publicering 2016-05-11.879 

#28  Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning 
Vägledning från E-delegationen Version 1.0, datum för publicering 2013-11-07. 

#29  eS 2018:01 
Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheter. 
Datum för publicering januari 2018. 

#30  SRDS1.2 
Svenskt ramverk för digital samverkan 1.2 
Datum för publicering 2019-03-19.880 
https://esamverka.se/download/18.7d2224c81698ae8c7f2216ef/1552990210661/Svenskt ramverk för digital samverkan v1.2.pdf 
(20200801) 

Utgångspunkten är det europeiska ramverket för interoperabilitet, vilket är ”… inarbetad och anpassad till 
svenska förhållanden och förutsättningar.”. 

                                                
878  Datum framkommer inte av dokumentet, informationen är istället hämtat från dokumentets (PDF) metadata. 
879  Datum framkommer inte av dokumentet, informationen är istället hämtat från dokumentets (PDF) metadata. 
880  Datum framkommer inte av dokumentet, informationen är istället hämtat från dokumentets (PDF) metadata. 

https://www.eff.org/document/defend-innovation-how-fix-our-broken-patent-system
https://www.eff.org/cases/oracle-v-google
https://www.ericsson.com/en/blog/2018/6/quic--a-vehicle-for-transport-protocol-evolution
https://esamverka.se/download/18.7d2224c81698ae8c7f2216ef/1552990210661/Svenskt%20ramverk%20för%20digital%20samverkan%20v1.2.pdf
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9.2.11 ESV (Ekonomistyrningsverket) 

Det finns 21 publikationer på ESV.SE fördelade under kategorin ”Digitalisering”.881 En av dessa pub-
likationer är en vägledning från den numera upphörda e-Delegationen. Av intresse för denna konsek-
vensutredning är källunderlag om det övergripande nuläget inom offentlig förvaltning av ”digitaliser-
ing”. 
 
Det finns ett antal rapporter som utreder ”strategiska” IT-projekt och IT-kostnader, och underlag för 
att beräkna kostnader och investeringar i IT inom staten. Övriga källunderlag behandlar främst 
särskilda tillämpningsområden, vilka kan i urval vara av intresse. 

#31  Rapport (2020:23) 
Styrning och finansiering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur 
https://insidan.ra.se/nyheter/2020/01/08/regeringsuppdrag-om-grunddata-och-informationsutbyte (20201020) 

#32  Rapport (2018:58) 
Förutsättningar för ett digitalt inlämnande av myndigheternas årsredovisningar, datum för publicering 2018-
12-20. 

#33  Vägledning (2018:52) 
TBM – en vägledning, datum för publicering 2018-08-31. 

#34  Rapport (2018:31) 
Digitaliseringen av det offentliga Sverige – En uppföljning [av ESV Rapport (2017:13)] 
Datum för publicering 2018-03-14. 
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2018/digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige--en-uppfoljning/ (20200803) 

ESV hade fått i uppdrag av regeringen att stödja regeringens satsning på e-förvaltning. En del av detta uppdrag 
innebar att följa upp digitaliseringen av den offentliga Sverige. Medan ESV hade långsiktiga planer på att 
genomföra deluppdraget togs en enkät fram för år 2017 som ett första steg. Enkäten riktade sig till 553 verk-
samheter inom stat (242), kommuner (290) och regioner (21), men var frivilligt för kommuner och regioner. 
Totalt inkom 398 svar, vilket gav en svarsfrekvens på 72 %. För stat var svarsfrekvensen 83 % (200), komm-
uner 64 % (186), regioner 57 % (12). Andelen inkomna svar medförde att den statliga sektorn blev mer repres-
entativ för hela den offentliga sektorn, samtidigt som de statliga myndigheter som omfattades av ESV:s ”IT-
användningsuppdrag”882 (95%) blev representativa för den statliga sektorn; svarsfrekvensen för övriga ”van-
liga” statliga myndigheter var (78 %). Däremot bedömde ESV att enkätresultatet var representativt för hela 
den kommunala sektorn. Det vill säga, stora såväl som små kommuner. Konsekvensen av regioners bortfall 
berördes inte. 

#35  2018:30 
Myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad 
It-användningsuppdraget, datum för publicering 2018-03-14. 
Redovisning av resultatet från enkäten i ESV 2018:31 som avsåg de statliga myndigheter som omfattas av 
ESV:s ”IT-användningsuppdrag”. Detta uppdrag har sedan oktober 2018 tagits över av Digg. 

#36  Rapport (2018:28) 
Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM), datum för publicering 2018-03-14. 

                                                
881  https://www.esv.se/publicerat/publikationer/?q=&defa=&defso=2&c=42 (20191114) 
882  Kännetecken för myndigheter som omfattades av IT-användaruppdraget är ”transaktionstunga och har många 

medborgarkontakter”, vars sammanlagda verksamhetskostnader utgör 60 % av statsbudgeten och antalet 
anställda utgör 85 % av alla statsanställda. 

https://insidan.ra.se/nyheter/2020/01/08/regeringsuppdrag-om-grunddata-och-informationsutbyte
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2018/digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige--en-uppfoljning/
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/?q=&defa=&defso=2&c=42
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#37  Rapport (2018:26) 
E-delivery 
Statusrapport 2017, datum för publicering 2018-03-14. 

#38  P-2017:77 
Myndigheters strategiska it-projekt och it-kostnader 
Delrapport it-användningsuppdraget, datum för publicering 2017-12-21. 

#39  Rapport (2017:76) 
Digitaliserad årsredovisning  – en förstudie 
Kan vi effektivisera och digitalisera inlämningen  av myndigheternas årsredovisningar?, datum för publicering 
2017-12-20. 

#40  Rapport (2017:59) 
Slutrapport E-SENS 2017, datum för publicering 2017-06-21. 

#41  Vägledning (2017:48) 
Arkiveringsfrågor inklusive gallring och migrering vid systembyten, datum för publicering 2017-04-20. 

#42  Rapport (2017:13) 
Digitaliseringen av det offentliga Sverige 
Del 2 – fördjupningsavsnitt, datum för publicering 2017-03-14. 
Dnr 3.2-207/2017. 

#43  Rapport (2017:01) 
Pilot för standardiserat informationsuttag ur administrativa system, datum för publicering 2017-01-20. 

#44  Vägledning (2017) 
Gemensam mall för att beräkna it-kostnader, datum för publicering 2017-06-27.883 
Dnr 236/2016. 

#45  Delrapport (2016:25) 
Statsförvaltningens digitalisering – Uppföljning och analys, datum för publicering 2016-03-15. 

#46  2015:64 
Fördjupat it-kostnadsuppdrag 
Slutrapport: Förslag inför framtiden, datum för publicering 2015-12-23. 

#47  2015:58 
Fördjupat it-kostnadsuppdrag 
Delrapport 2: Kartläggning av it-kostnader, datum för publicering 2015-10-23. 

#48  2015:48 
Fördjupat it-kostnadsuppdrag 
Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk, datum för publicering 2015-03-03. 

#49  Vägledning (2015:19) 
Tänka efter före 
Konsekvensutredning vid regelgivning 

                                                
883  ESV-nr saknas, vägledningen fanns på Digg.SE och kunde inte sökas fram på ESV.SE. 
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#50  2014:50 
It-kostnadsmodell 
Ett första steg mot ett gemensamt språk, datum för publicering 2014-10-01. 

#51  Vägledning för effektiv it-försörjning/sourcing 
Datum för publicering 2013-10-08.884 

#52  Vägledning (2005:26) 
Att beställa utvärderingar 
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2005/Att-bestalla-utvarderingar/ (20200808) 

9.2.12 EU (Europeiska unionen) 

Inom det unionsrättsliga ramverket för den Europeiska unionen, särskilt genom den Europeiska kom-
missionen, har det tagits fram utredningar och annat underlag. Det rör sig om allt från finansierade 
projekt till publika informationsresurser. Det är å enda sidan underlag som inte nödvändigtvis skildrar 
läget i Sverige, men å andra sidan Sverige bör eller ska förhålla sig till. 

#53  CAMSS 
Common Assessment Method for Standards and Specifications 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/common-assessment-method-standards-and-specifications-camss (20210713) 

CAMSS är en europeisk vägledning för att utvärdera och rättfärdiga val av standarder och specifikationer för 
projekt inom e-förvaltning med hänsyn till behov och krav på interoperabilitet. Vägledningen ska vara i full 
överensstämmelse med förordning (EU) 1025/2012.885 Huvudsyftet med CAMSS är att uppnå interoperabilitet 
och undvika inlåsning av leverantörer genom att etablera en objektiv metod i överensstämmelse med förord-
ning (EU) 1025/2012 för att utvärdera tekniska specifikationer och standarder inom området IKT. 

#54  COM(2013) 455 final (20130625) 
Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement 
Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
och regionkommittén är från år 2013, men är fortfarande aktuell och hänvisas till i kommissionens policy.886 

#55  DCH-RP 
Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation 
https://www.dchrp.eu/ (20200810) 

DCH-RP (eng. Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) var ett EU-finansierat projekt887 avsett att 
utreda bästa praxis för bevarandestandarder i syfte att 

                                                
884  Vägledning från E-delegationen som har tagits hand av ESV. 
885  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standar-

disering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och råd-
ets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 
1673/2006/EG. 

886  Europeiska kommissionen (senast uppdaterade 2019-12-06) Strategy, Shaping Europe’s digital future, Poli-
cies, ICT and Standardisation, och Open standards. 

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ict-and-standardisation 
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-standards (20200417) 
887  European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstra-

tion under grant agreement no.312274. 

https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2005/Att-bestalla-utvarderingar/
https://joinup.ec.europa.eu/collection/common-assessment-method-standards-and-specifications-camss
https://www.dchrp.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ict-and-standardisation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-standards
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– harmonisera policyer för datalagring och bevarande i den digitala bevarandesektorn inom Europa och 
internationellt, med inriktning mot lagringsfasen innefattande korttids- såväl som långtidsbevarandet, 

– sammanföra ett arbete med att främja en dialog mellan institutionerna i DCH-RP, e-infrastruktur, forsk-
nings- och privata organisationer, 

– identifiera mer passande modeller för förvaltning, underhåll och hållbarhet för sådana infrastrukturer. 

#56  EIF 
European Interoperability Framework 
EIF3, EIF2, EIF1. 
Den senaste, och tredje versionen av, EIF har inte numrerats och benämns istället endast som den ”nya” EIF 
(eng.) New European Interoperability Framework – Promoting seamless services and data flows for European 
public administrations. 

EIF3 (2017) följer upp ”EIF 2.0” (2010-12-16),888 vilka togs 
fram under programmet ”ISA2” respektive ISA. Den första 
versionen av EIF publicerades 2004 och togs fram under 
programmet IDABC. EIF är ett generiskt ramverk avsedd 
att vara den gemensamma nämnaren för att uppnå inter-
operabilitet inom unionen, vilket kan närmare specificeras 
i nationella och domänspecifika interoperabilitetsramverk. 

I den nya ISA är fokus på hur principer och modeller för 
interoperabilitet bör tillämpas i praktiken, och en ökning av 
rekommendationer från 25 till 47. Den konceptuella mod-
ellen för interoperabilitet utgörs av fyra lager – rättsligt, 
organisatoriskt, semantiskt, tekniskt – vilka tillsammans 
möjliggör integrerad styrning av offentliga tjänster (eng. 
Integrated Public Service Governance) genom en över-
gripande styrning av interoperabilitet (eng. interoperability 
governance). Modellen är underbyggd av följande 12 und-
erliggande principer: 

1. Subsidiaritet och proportionalitet (eng. Subsidiarity and proportionality) 
2. Öppenhet (eng. Openness) 
3. Transparens (eng. Transparency) 
4. Återanvändbarhet (eng. Reusability) 
5. Teknikneutralitet och dataportabilitet (eng. Technological neutrality and data portability) 
6. Användaren i centrum (eng. User-centricity) 
7. Delaktighet och tillgänglighet (eng. Inclusion and accessibility) 
8. Säkerhet och personlig integritet (eng. Security and privacy) 
9. Mångspråkighet (eng. Multilingualism) 
10. Förenkling av administration (eng. Administrative simplification) 
11. Bevarande av information (eng. Preservation of information) 
12. Bedömning av effektivitet i utfall och utförande (eng. Assessment of Effectiveness and Efficiency) 

#57  Europeiska kommissionens beslut om IKT tekniska specifikationer 

                                                
888  Bilaga 2 till Europeiska kommissionen, COM(2010) 744 final, Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regi-
ons 'Towards interoperability for European public services'. 

Figur 54 skärmbildsfångst av Figure 1 Relationship 

between EIF, NIFs and DIFs i New EIF (s. 7). Bilden 
har justerats i ljus och skärpa. 
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https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation/ict-technical-specifications_en 

#58  Europeiska kommissionens Policy inom industri för standardisering av IKT 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en 

#59  Flosspols 
An Economic Basis for Open Standards, datum för publicering december 2005. 

Rishab A. Ghosh, Universitetet i Maastricht, Nederländerna. 
https://www.intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/openstandards-IGF.pdf (20200320) 

 “This report was supported by the FLOSSPOLS project,[889] funded under the Sixth Framework Programme 
of the European Union, managed by the eGovernment Unit of the European Commission's DG Information 
Society.”. 

#60  Preforma 
PREservation FORMAts for culture information/e-archives 
http://www.preforma-project.eu/ 

Preforma projektet har beskrivits och resultatet av projektet berörs i författningskommentarerna. Riksarkivet 
var koordinator för projektet (dnr RA 05-2013-2489). 

#61  SWD(2013) 244 final 
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 
Guide for the procurement of standards-based ICT — Elements of Good Practice 
Arbetsdokumentet till COM(2013) 455 final. 

#62  Europa webriktlinjer 
DG Communication (Europa Web Communication – Unit B3) 
https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/ (20200918) 

9.2.13 FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) 

#63  Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara  
Ioana Rodhe, Martin Karresand. 
FOI-R--4290—SE, datum för publicering september 2016. 

9.2.14 FSF (Free Software Foundation) 

#64  End Software Patents (ESP) Project Formed to Eliminate Soft-ware Patents 
Publicerat 2008-02-28. 
Matt Lee 
https://www.fsf.org/news/end-soft-patents (20200407) 

9.2.15 FSFE (Free Software Foundation Europe) 

#65  Software Patents in Europe 
Inget datum för publicering. 
https://fsfe.org/campaigns/swpat/swpat.en.html (20200408) 

                                                
889  https://cordis.europa.eu/project/id/507524 (20200418) 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation/ict-technical-specifications_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en
https://www.intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/openstandards-IGF.pdf
http://www.preforma-project.eu/
https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/
https://www.fsf.org/news/end-soft-patents
https://fsfe.org/campaigns/swpat/swpat.en.html
https://cordis.europa.eu/project/id/507524
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9.2.16 Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige, Open Source Sweden 

#66  Kommentar till IT-standardiseringsutredningens betänkande ”Den osynliga infrastrukturen” SOU 
2007:47 
http://opensourcesweden.org/2659 (20200426) 

9.2.17 Hacker News 

#67  Things Every Hacker Once Knew (catb.org) 
Datum för publicering 2019-02-25. 
https://news.ycombinator.com/item?id=13498365 (20200424) 

9.2.18 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

#68  De-Ossifying the Internet Transport Layer 
A Survey and Future Perspectives 
Giorgos Papastergiou, Gorry Fairhurst, David Ros, Anna Brunstrom, Karl-Johan Grinnemo, Senior Member, 
IEEE, Per Hurtig, Naeem Khademi, Michael Tüxen, Michael Welzl, Dragana Damjanovic, and Simone Mangi-
ante 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7738442 (20200319) 

IEEE Communications Surveys & Tutorials, volume 19, number 1, first quarter 2017. 

#69  Swebok 
IEEE Computer Society, Guide to the SWEBOK® (Software Engineering Body of Knowledge), Version 3.0 
(2014), 
Redaktörer Pierre Bourque, École de technologie supérieure (ÉTS), Richard E. (Dick) Fairley, Software and 
Systems Engineering Associates (S2EA). 
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering 

Standardiserad av Iso genom ISO/IEC TR 19759:2015 Software Engineering — Guide to the software engine-
ering body of knowledge (SWEBOK). 

#70  What are Standards? Why are They Important? 
Datum för publicering 2011-10-03. 
https://beyondstandards.ieee.org/general-news/what-are-standards-why-are-they-important/ (20200305) 

9.2.19 Isof (Institutet för språk och folkminnen) 

#71  Grunderna i terminologilära 
Inget datum för publicering, uppdateringsdatum, 2019-12-09. 
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/om-facksprak-och-terminologi/grunderna-i-terminologilara.html (20200424) 

#72  Myndigheter har ansvar för sin terminologi 
Inget datum för publicering, uppdateringsdatum 2019-06-19. 
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/att-arbeta-med-terminologi/terminologiarbete-pa-en-myndighet/ansvar-enligt-
spraklagen.html (20200424) 

#73  Myndigheternas skrivregler 
Utgivningsår: 2014 (upplaga 8). 
http://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2016-09-14-myndigheternas-skrivregler.html (20200808) 

#74  Ordklasser 
Språk, Minoritetsspråk, Svenskt teckenspråk, Det svenska teckenspråkets grammatik, Grammatik.  

http://opensourcesweden.org/2659
https://news.ycombinator.com/item?id=13498365
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7738442
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
https://beyondstandards.ieee.org/general-news/what-are-standards-why-are-they-important/
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/om-facksprak-och-terminologi/grunderna-i-terminologilara.html
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/att-arbeta-med-terminologi/terminologiarbete-pa-en-myndighet/ansvar-enligt-spraklagen.html
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/att-arbeta-med-terminologi/terminologiarbete-pa-en-myndighet/ansvar-enligt-spraklagen.html
http://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2016-09-14-myndigheternas-skrivregler.html
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Inget datum för publicering, uppdateringsdatum 2015-03-27. 
https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/grammatik/ordklasser.html 
(20200424) 

#75  Terminologiarbete på en myndighet 
Inget datum för publicering, uppdateringsdatum 2019-06-24. 
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/att-arbeta-med-terminologi/terminologiarbete-pa-en-myndighet.html (20200421) 

9.2.20 IT&T (IT&Telekom företagen) 

#76  Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering 
Diagramrapport från enkät som besvarades av 212 arbetsgivare inom IT/telekom/digitalisering under perioden 
21/2-10/3 2020 (2020-04-14) 
Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen 
https://www.almega.se/app/uploads/sites/2/2020/04/ittelekomforetagen_kompetensbehovs-enkat_rapport-v200414.pdf (20200718) 

Kartläggningen av kompetensbehovet inom IT och annan form av digitalisering är ett led i att ta fram en ny 
version av rapporten IT-kompetensbristen från 2017. Rapporten är en ”diagramrapport” av en enkät som skulle 
avrapporteras i maj 2020 om kompetensbehov, men som på grund av Covid-19 istället planeras för hösten 
2020.890 Diagramrapporten redovisar inte svar efter grupper som region eller företagsstorlek, eller fritextsvar. 

Syftet med båda rapporterna är att vara underlag för ”… alla de parter inom utbildning och matchning som på 
olika sätt bidrar med kompetens till IT- och telekomsektorn och andra digitala verksamheter: 

– Ansvariga politiker och myndigheter inom utbildningssektorn 
– Lärosäten 
– Yrkeshögskolan: Myndigheten för yrkeshögskolan samt enskilda anordnare 
– Andra anordnare av vuxen-/fort-/vidareutbildning 
– Matchningsverksamheter: Rekryterare, bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen m.fl.” 

Enkätundersökningen genomfördes först genom sju ”djupintervjuer” med företrädare för olika sorters arbets-
givare inom IT och digitalisering,891 vilka formade enkäten och en ”för-enkät” för att identifiera intressenter. 
Enkäten skickades sedan till 335 e-postadresser som registrerat sig genom för-enkäten, och enkäten var till-
gänglig som öppen länk från 21 februari till 10 mars 2020. Enkäten besvarades av 212 i huvudsak verksamma 
inom IT- och telekomleverans. Av dessa inkom svar från 194 registrerade e-postadresser och 18 från den 
öppna länken. Svarsfrekvensen för registrerade e-postadresser var 57,9 %. Enkäten bedömdes emellertid inte 
att vara ”statistiskt säkerställt”, vilket förstås att enkäten inte är direkt jämförbart med föregående enkät från år 
2017, eftersom urvalet av svarande den ”… redan från början riktat sig mot mottagare som uttryckt behov av 
IT-/digitaliseringskompetens, och därmed inte valts ut slumpmässigt…”.892 

                                                
890  Se även https://www.itot.se/2020/04/resultat-fran-kompetensenkat-underlag-for-uppskjuten-rapport/ (20200718). 
891  Representerade organisationer var Skandia, Quickspin, Zenuity, Sigma IT, Science Park, Mjärdevi, IBM Client 

Innovation Center, Telia Company. 
892  Jämför Digital spetskompetens (Rapport 2020:3) Efterfrågan på kompetenser inom IT- och telekomsektorn, 

Sammanställning baserat på IT&Telekomföretagens kompetensenkät (s. 2) ”Enkäter som metod har både för- 
och nackdelar jämfört med andra typer av modeller över [utvecklingen] på arbetsmarknaden. En utmaning är 
att den delpopulation som besvarar enkäten inte alltid är representativ för en annan, större population. En 
begränsning i IT&Telekomföretagens kompetensenkät är att resultaten inte viktas så svaren blir representativa 
för en större del av näringslivet än just respondenterna som svarat på undersökningen. Resultaten bör tolkas 
med detta i åtanke.”. 

https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/grammatik/ordklasser.html
https://www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi/att-arbeta-med-terminologi/terminologiarbete-pa-en-myndighet.html
https://www.almega.se/app/uploads/sites/2/2020/04/ittelekomforetagen_kompetensbehovs-enkat_rapport-v200414.pdf
https://www.itot.se/2020/04/resultat-fran-kompetensenkat-underlag-for-uppskjuten-rapport/
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9.2.21 Kammarkollegiet 

#77  Dnr 23.2-6283-18 
Förstudierapport Webbaserat kontorsstöd, datum för publicering 2019-02-22. 
https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt--it/forstudierapport-webbaserat-kontorsstod2.pdf (20200718) 

Förstudien samlade in information och kunskap om ”Webbaserat kontorsstöd”, men avsåg inte att vara en 
heltäckande analys av teknik, marknad, juridik eller behov. Med webbaserat kontorsstöd avsågs tjänster som 
tillhandahålls slutanvändaren i en webbläsare. Till exempel, chatt, dokumenthantering, e-post, fillagring, kalen-
der, kalkylark, kontakter, ordbehandling, presentationsverktyg, samarbetsverktyg, videokonferens. Tjänsten 
ska endast kräva en leverantörsoberoende webbläsare på ett leverantörsoberoende operativsystem, men som 
kan kompletteras med en mobilenhetsapplikation. Tjänsten kan levereras som en publik molntjänst, privat 
molntjänst eller programvaror som myndigheten installerar i eget datacenter. 

Referensgruppen för förstudien var 21 representanter från offentlig verksamhet: Barnombudsmannen, Borlän-
ge kommun, eSam, Falköpings kommun, Falu kommun, Försäkringskassan, Inera, Kammarkollegiet, Konjunk-
turinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Pensionsmyndighe-
ten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Värmland, SMHI, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
Tillväxtverket, Trafikverket. Dessa samlas under termen ”myndigheter”. 

För ytterligare stöd för sitt arbete hade förstudien inrättat en expertgrupp med deltagare från Advokatfirman 
Conny Larsson, Försvarets materielverk, Hannes Snellman Advokatbyrå, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Romab, Säkerhetspolisen. 

Förstudien har inhämtat underlag genom möten med följande 18 leverantörer: Atea Sverige AB, Blue Safe-
spring AB, Bouvet Public Skills AB, CAG Group AB, City Network Hosting AB, Crayon AB, DGC One AB, 
Digitalist Sverige AB, Dustin Sverige AB, Google Sweden AB, Microsoft AB, Online Partner AB, Proact IT 
Group AB, RedBridge AB, Redpill Linpro AB, Saab AB, SecureAppbox AB, Storegate AB. 

#78  Dnr 23.3-5562-17 
Bilaga Kravkatalog Programvaror & tjänster 
Datum för publicering 2017-11-15. 
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/programvarulosningar/ (20200731) 

#79  Dnr 23.2-1111-17 
Förstudierapport Inom Programvaror och tjänster, datum för publicering 2017-06-09. 
https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt--it/forstudierapport-inom-programvaror-och-tjanster.pdf (20200718) 

I förstudierapporten beskrivs nuläget och erfarenheter av användningen av ramavtalen inklusive erfarenheter 
från Statens inköpscentrals ramavtalsförvaltare. Den innehåller myndigheters och leverantörers synpunkter på 
de nuvarande ramavtalen, och deras förslag rörande upplägg i kommande upphandlingar. Därtill innefattar 
förstudierapporten en analys av myndigheters behov och marknadens utbud. 

Förstudien har genomfört en enkätundersökning till en referensgrupp bestående av 20 deltagare från statliga 
myndigheter, regioner och kommuner av olika storlek: Alingsås kommun, Arbetsförmedlingen, Ekonomi-
styrningsverket, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kemikalieinspektionen, Kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg, Konjunkturinstitutet, Kramfors kommun, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, 
Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Stockholms universitet, 
Stockholms Läns Landsting, Transportstyrelsen, Vetenskapsrådet. Dessa samlas under termen myndigheter. 

Förstudien har genomfört enkätundersökning till ramavtalsleverantörer om gällande ramavtal, och hur de ser 
på framtiden: Atea Sverige AB, Chas Visual Management AB, Crayon AB, Cybercom Sweden AB, Evry 
Sweden AB, HiQ International AB, Knowit AB, MSC Frameworks AB, Pulsen AB, R2Meton AB, RedBridge AB, 

https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt--it/forstudierapport-webbaserat-kontorsstod2.pdf
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/programvarulosningar/
https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt--it/forstudierapport-inom-programvaror-och-tjanster.pdf
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Redpill Linpro AB, Softronic AB, Tieto Sweden AB. Möten har även genomförts med samtliga ramavtalslever-
antörer förutom Evry Sweden AB, och 11 andra leverantörer som har visat intresse av förstudien för att få 
deras syn på de nuvarande ramavtalen och diskutera upplägg i kommande upphandlingar: Adobe Systems 
AB, Amazon Web Services Sweden AB, Dustin AB, Google Sweden AB, IBM Svenska AB, Micro Focus AS, 
Microsoft AB, OpenText AB, Oracle Svenska AB, Red Hat AB, SoftwareOne AB. 

#80  Dnr 96-38-2014 
Öppna standarder 
Programvaror och tjänster 2014 
https://www.avropa.se/contentassets/8d843fb85c8f40ab9ba5c4acc2d1ecfc/oppna-standarder---programvaror-och-tjanster.pdf 
(20200803) 

Enheten för IT-upphandling ska underlätta bland annat för offentlig sektor att minska sin inlåsning i olika IT-
system. Det sker dels genom upphandling av programvaror med öppen källkod, dels genom att tillhandahålla 
en lista på aktuella och lämpliga öppna standarder.893 Det enda påträffade dokumentet är den från 2014. 

Statens inköpscentral gav i uppdrag till forskare894 inom forskningsgruppen SSRG (eng. Software Systems 
Research Group) vid Högskolan i Skövde att under 2015 genomföra en analys av en ”överenskommen upp-
sättning”895 standarder om huruvida dessa uppfyller kraven i EIF1. Syftet med arbetet var att ta fram underlag 
som kan vara till stöd för avropande myndigheter. Analysen utgick från tillgänglig och insamlad information om 
utvalda standarder som kan anses uppfylla kraven i EIF1. Förteckningen av standarderna är emellertid en 
rekommendation och inte en kvalifikation att de är öppna. Problemet med att garantera att en standard är och 
förblir öppen över tid är att ”… det kan finnas omständigheter angående villkor för enskilda standarder som är 
okända och som förändras över tid.”. Det exempel som ges i vägledningen på ett sådant okänt villkor är att 
anspråk på IPR (eng. Intellectual Property Rights) kan hävdas mot en öppen standard utöver de IPR som 
redan är kända och villkorade för standarden. 

9.2.22 Kommerskollegium 

#81  Inremarknadsguide för myndigheter 
Ett stöd i EU-rätt för svenska myndigheter 
Datum för publicering 2019. 
https://www.kommerskollegium.se/publikationer/guider/for-myndigheter-och-kommuner/inremarknadsguide-for-myndigheter/ (20200919) 

#82  Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster 
Så påverkas myndigheter 
Datum för publicering 201602. 
https://www.kommerskollegium.se/publikationer/guider/for-myndigheter-och-kommuner/vagledning-om-anmalningsproceduren/ 
(20200920) 

#83  Årsrapport 2019: Anmälningar av tekniska föreskrifter 
Ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder – anmälningar av tekniska föreskrifter 

                                                
893  https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/statens-inkopscentral (20200803) 
894  Björn Lundell och Jonas Gamalielsson, vilka även var med och tog fram Konkurrensverkets Uppdragsforsk-

ningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens. 
895  Fråga om tolkningen av ”överenskommen uppsättning” i avsnittet Bakgrund. Jämför (a. 2) Listans innehåll, där 

det anges att varken Statens inköpscentral eller Högskolan i Skövde har haft inflytande på [fattat myndighets-
beslut om] valen av standarder som inkluderats; bedömning föll exklusivt till forskarna. Det framkommer inte 
av vägledningen varför vissa standarder har kommit med men inte andra. Vägledningen är visserligen en 
presentation av slutsatserna av "analyserade öppna standarder", men det framgår inte vilka principer eller 
särskilda överväganden man beaktat vid analysen. 

https://www.avropa.se/contentassets/8d843fb85c8f40ab9ba5c4acc2d1ecfc/oppna-standarder---programvaror-och-tjanster.pdf
https://www.kommerskollegium.se/publikationer/guider/for-myndigheter-och-kommuner/inremarknadsguide-for-myndigheter/
https://www.kommerskollegium.se/publikationer/guider/for-myndigheter-och-kommuner/vagledning-om-anmalningsproceduren/
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/statens-inkopscentral
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https://www.kommerskollegium.se/publikationer/rapporter/2020/2019-arsrapport-anmalningsproceduren-tekniska-regler/ (20200919) 

9.2.23 Konkurrensverket 

#84  Uppdragsforskningsrapport (2016:2) IT-standarder, inlåsning och konkurrens 
En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning, datum för publicering oktober 2016. 
Av Björn Lundell,896 Jonas Gamalielsson och Stefan Tengblad på uppdrag av Konkurrensverket, men förfat-
tarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten. 

9.2.24 Library of Congress 

Källunderlag från Library of Congress som Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of 
Congress Collections897 är en vanlig förekommande hänvisad källa i diskussioner om lämpliga format 
för bevarande.898 I jämförelse har inte Nara (National Archives and Records Administration) (a. 
9.2.27) varit omnämnt i samma omfattning. 

#85  Extensive Extensions 
Exploring File Extensions in Library of Congress Collections 
Mark Cooper, Aly DesRochers, Jesse Johnston, Camille Sales, Trevor Owens 
https://ipres2019.org/static/pdf/iPres2019_paper_39.pdf (20200129) 

16th International Conference on Digital Preservation iPRES 2019, Amsterdam, The Netherlands. Copyright 
held by the author(s). The text of this paper is published under a CC BY-SA license (https://creativecommons.

org/licenses/by/4.0/). 

#86  Understanding PREMIS 
An overview of the PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata 
Reviderad mars 2017. 
Priscilla Caplan 
https://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis-rev2017.pdf (20200810) 

9.2.25 MediaConch 

#87  Conch – Appendix: Discovery Questionnaire 
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2015/04/MediaAreaConch_Appendix_Questionnaire.pdf 

Enkätundersökningen genomfördes av leverantören som var ansvarig för videoformatet; filformatet Matroska 
tillsammans med ljudkodningen LPCM, och videokodningen FFV1. Enkäten var webbaserad, och svarsfrek-
vensen framkommer inte. Det är inte heller tydligt om antalet svaranden. I introduktionen anges att under en 
vecka (15 till 22 februari 2015) besvarades enkäten av 30 ”deltagare”, medan i sammanställningen anges 32 
svaranden. Den ursprungliga enkäten är inte heller bifogad rapporten vilket medför svårigheter att bedöma om 
vissa utfall är på grund av flervalsalternativ. Till exempel, på frågan vilken typ av institution svaranden arbetar 
hos svarade 16 arkiv, 11 bibliotek, 3 museum, 3 ”sändare” (eng. broadcast), 3 media och underhållning, 1 

                                                
896  Björn Lundell var ordförande för Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige, Open Source 

Sweden (a. 9.2.16) vid tidpunkten för Kommentar till IT-standardiseringsutredningens betänkande ”Den osyn-
liga infrastrukturen” SOU 2007:47. Björn Lundell och Jonas Gamalielsson representerade även högskolan i 
Skövde i projektet Preforma (Dnr 05-2013-2489). 

897  https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/index.html (20200422) 
  For en genomgång av alla rekommenderade format och resonemangen bakom lämpliga format, se vidare av 

LOC (eng. Library of Congress) i ArkivE 2.0 (Dnr 20-2015-3853). 
898  Till exempel, se CODA 2007 FORM, TAM 5:2010 Rekommendation – Format för långtidslagring, InterPares 2 

Project (2007). 

https://www.kommerskollegium.se/publikationer/rapporter/2020/2019-arsrapport-anmalningsproceduren-tekniska-regler/
https://ipres2019.org/static/pdf/iPres2019_paper_39.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis-rev2017.pdf
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2015/04/MediaAreaConch_Appendix_Questionnaire.pdf
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/index.html
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postproduktion, och 4 ”annat”. Det vill säga, sammanlagt 41 svar. Av denna anledning kommer antalet svar 
att anges för varje fråga i redogörelsen. Baserat på 32 svar, över hälften av institutionerna (59 %) hade mer 
än 50 anställda, medan övriga hade antingen 10-50 anställda (19 %) eller mindre (22 %). 

9.2.26 Mozilla Foundation 

#88  An Invisible Tax on the Web: Video Codec 
The Mozilla Blog, datum för publicering 2018-07-11. 
Judy McConnell 
https://blog.mozilla.org/blog/2018/07/11/royalty-free-web-video-codecs/ (20200403) 

#89  Video Interoperability on the Web Gets a Boost From Cisco’s H.264 Codec 
The Mozilla Blog, datum för publicering 2013-10-30. 
Brendan Eich. 
https://blog.mozilla.org/blog/2013/10/30/video-interoperability-on-the-web-gets-a-boost-from-ciscos-h-264-codec/ (20200405) 

9.2.27 Nara (National Archives and Records Administration) 

Nara (eng. National Archives and Records Administration) har inte varit en lika vanlig förekommande 
hänvisad källa i diskussioner om lämpliga format för bevarande som Library of Congress (a. 9.2.24). 
Tillgängliga informationsresurser på Nara har tidigare i huvudsak varit inriktad mot skanning, still-
bilder och rörlig bild. Detta verkar ha ändrats och mer fokus har börjat läggas på andra format.899 

#90  Creating a Holdings Format Profile and Format Risk and Digital Preservation Prioritization Matrix at 
the National Archives and Records Administration 
Leslie Johnston 
iPres International Digital Preservation Conference, 2018. 15th International Conference on Digital Preserva-
tion iPRES 2018, Boston, USA. 

9.2.28 Regelrådet 

#91  RR 2020-158 
Yttrande över Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (promemoria). 
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-revision-av-det-enhetliga-elektroniska-rapporteringsformatet-promemoria/ (20200928) 

#92  RR 2019-53 
Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 
https://www.regelradet.se/remiss/myndigheten-for-digital-forvaltnings-forslag-till-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service/ 
(20201007) 

Regelrådet bedömde att regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter var synner-
ligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 
2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. De eventuella 
effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför ansågs därmed härröra från överordnade före-
skrifter. Regelrådet valde därför att inte yttra sig i ärendet. 

#93  RR 2019-27 
Yttrande över Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) föreskrifter om strukturerade elektroniska format och 
elektroniskt översändande av fakturor (MDFFS 20XX:X) 

                                                
899  https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation/ 
 https://www.archives.gov/preservation/formats#digital-electronic-media (20200421) 

https://blog.mozilla.org/blog/2018/07/11/royalty-free-web-video-codecs/
https://blog.mozilla.org/blog/2013/10/30/video-interoperability-on-the-web-gets-a-boost-from-ciscos-h-264-codec/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-revision-av-det-enhetliga-elektroniska-rapporteringsformatet-promemoria/
https://www.regelradet.se/remiss/myndigheten-for-digital-forvaltnings-forslag-till-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service/
https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation/
https://www.archives.gov/preservation/formats#digital-electronic-media
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https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-digital-forvaltnings-digg-foreskrifter-om-strukturerade-elektroniska-
format-och-elektroniskt-oversandande-av-fakturor-mdffs-20xxx/ (20201007) 

#94  RR 2018-210 
Yttrande över Förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kultur-
historisk information 
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-lagandring-och-ny-forordning-om-riksantikvarieambetets-digitala-system-for-
kulturhistorisk-information/ (20201007) 

#95  RR 2018-16 
Yttrande över reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) 
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-reboot-omstart-for-den-digitala-forvaltningen-sou-2017114/ (20201007) 

#96  RR 2017-338 
Yttrande över Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet-ds-201760/ (20201007) 

9.2.29 Regeringen 

9.2.29.1 Betänkande 

#97  SOU 2020:55 
Innovation genom information 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202055/ (20200915) 

#98  SOU 2019:58 
Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201958/ (20200831) 

#99  SOU 2018:72 
Expertgruppen för digitala investeringar – Slutrapport 

#100  SOU 2018:25 
Digitaliseringsrättsutredningen – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 

#101  SOU 2017:114 
Reboot – Omstart för den digitala förvaltningen 

#102  SOU 2015:28 
Gör Sverige i framtiden − digital kompetens 
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-i-framtiden--digital-kompetens-
sou-201528#page=20&zoom=auto,-1,324 (20200720) 

#103  SOU 2013:73 
En utvecklad budgetprocess – Ökad tydlighet och struktur 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2013/10/sou-201373/ (202008008) 

#104  SOU 2009:86 
Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 

#105  SOU 2007:47 
Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering 

https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-digital-forvaltnings-digg-foreskrifter-om-strukturerade-elektroniska-format-och-elektroniskt-oversandande-av-fakturor-mdffs-20xxx/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-digital-forvaltnings-digg-foreskrifter-om-strukturerade-elektroniska-format-och-elektroniskt-oversandande-av-fakturor-mdffs-20xxx/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-lagandring-och-ny-forordning-om-riksantikvarieambetets-digitala-system-for-kulturhistorisk-information/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-lagandring-och-ny-forordning-om-riksantikvarieambetets-digitala-system-for-kulturhistorisk-information/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-reboot-omstart-for-den-digitala-forvaltningen-sou-2017114/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet-ds-201760/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202055/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201958/
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528#page=20&zoom=auto,-1,324
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528#page=20&zoom=auto,-1,324
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2013/10/sou-201373/
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9.2.29.2 Departementsserien 

#106  Ds 2014:10 
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2014/03/ds-201410/ (20200830) 

#107  Ds 2014:1 
Gröna boken 
Riktlinjer för författningsskrivning 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2014/03/ds-20141/ (20200830) 

#108  Ds 2009:38 
Myndigheternas skrivregler 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2009/09/ds-200938/ (20200830) 

#109  Ds 1998:43 
Myndigheternas föreskrifter 
Handbok i författningsskrivning 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/1999/08/ds-199843/ (20200830) 

9.2.29.3 Kommittédirektiv 

#110  Kommittédirektiv (2020:80) 
Vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/08/dir.-202080/ (20200803) 

Utredaren ska kartlägga informationsflöden och ansvarsfördelning i fråga om förskrivning och expediering av 
elektroniska recept (e-recept) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Utredaren ska vid be-
hov lämna förslag på nationell reglering eller andra åtgärder i syfte att säkerställa en patient säker och effektiv 
läkemedelsprocess vid sådant informationsutbyte. 

#111  Kommittédirektiv (2020:55) 
Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202055/ (20200803) 

Utredaren ska undersöka förutsättningarna för att använda elektroniska underskrifter på handlingar med reger-
ingsbeslut som ska expedieras. Syftet med utredningen är att säkerställa att det ska vara möjligt att skriva 
under regeringsbeslut både på traditionellt sätt med penna på papper och elektroniskt. Utredaren ska bland 
annat undersöka om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut är förenligt med regeringsformens krav på 
att regeringsbeslut som ska expedieras ska skrivas under för att bli gällande. 

#112  Kommittédirektiv (2020:27) 
Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202027/ (20200803) 

I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för 
ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster, och lämna förslag på sådana åtgärder, särskilt när 
det gäller bland annat att tydliggöra när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör 
användas i den offentliga förvaltningen, och kunna validera och bevara elektroniska underskrifter. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2014/03/ds-201410/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2014/03/ds-20141/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2009/09/ds-200938/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/1999/08/ds-199843/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/08/dir.-202080/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202055/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202027/
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#113  Kommittédirektiv (2019:64)900 tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)901 
Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/09/dir.-201964/ (20200803) 

Utredaren ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv IT-drift, och 
hur dessa behov tillgodoses. Utredaren ska vidare analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar 
för samordnad statlig IT-drift och lämna förslag på mer: varaktiga former för sådan IT-drift, om det bedöms 
lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver. Utredaren ska också analysera 
de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och regioner att med bibehållen säkerhet 
utkontraktera IT-drift till privata leverantörer och vid behov lämna författningsförslag. 

#114  Kommittédirektiv (2017:106) 
Översyn av arkivområdet 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017106/ (20200831) 

Utredaren ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets 
tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden, vilket innefattar bland annat: 

– att översiktligt beskriva arkivsektorn och beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat 
och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner, 

– att se över arkivlagstiftningen och närliggandelagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen 
kan anpassas till utvecklingen på området, 

– att analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkiv-
aktörer för att undvika överlappning och för att upprätthålla en god och säker informationshantering och 
möjliggöra en allsidig historiebeskrivning, 

– att analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång 
sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, 

– att analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom 
rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet, 

– att lämna nödvändiga författningsförslag. 

9.2.29.4 Proposition 

#115  1989/90:72 
Om arkiv m. m. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-arkiv-m-m_GD0372 (20200808) 

#116  2004/05:175 
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället 
Förarbetet för lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet, och vissa ändringar i andra 
lagar och upphävande av en lag. Propositionen är ett perifert källunderlag främst för att hänvisa till ett numera 
historiskt exempel om öppenhet och arkivering. 

9.2.29.5 Regeringsbeslut 

#117  I2019/03307/DF, I2019/01361/DF, I2019/01412/DF, I2019/01447/DF 
Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-ett-nationellt-ramverk-for-grunddata-inom-den-offentliga-
forvaltningen/ (20200717) 

                                                
900  https://www.regeringen.se/4a8565/contentassets/9ff2044c185f4e5cb9ffc5c1eef18195/kommittedirektiv-saker-och-kostnadseffektiv-it-

drift-for-den-offentliga-forvaltningen.pdf (20191128) 
901  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/07/dir.-202073/ (20200707) 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/09/dir.-201964/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017106/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-arkiv-m-m_GD0372
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-ett-nationellt-ramverk-for-grunddata-inom-den-offentliga-forvaltningen/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-ett-nationellt-ramverk-for-grunddata-inom-den-offentliga-forvaltningen/
https://www.regeringen.se/4a8565/contentassets/9ff2044c185f4e5cb9ffc5c1eef18195/kommittedirektiv-saker-och-kostnadseffektiv-it-drift-for-den-offentliga-forvaltningen.pdf
https://www.regeringen.se/4a8565/contentassets/9ff2044c185f4e5cb9ffc5c1eef18195/kommittedirektiv-saker-och-kostnadseffektiv-it-drift-for-den-offentliga-forvaltningen.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/07/dir.-202073/
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#118  I2019/03306/DF, I2019/01036/DF, I2019/01361/DF, I2019/02220/DF 
Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-
informationsutbyte/ (20200717) 

#119  I2019/01963/D 
Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-att-samverka-kring-kompetensforsorjningen-av-digital-spetskompetens/ 
(20200717) 

#120  UD2018/12345/HI 
Regeringens strategi för standardisering 
https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2018/07/regeringens-strategi-for-standardisering/ (20200717) 

9.2.29.6 Statsrådsberedningen 

#121  PM 2014:3 
Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet 
Datum för revidering 2017-02-21. 
https://www.regeringen.se/rapporter/2017/02/sb-pm-20143/ (20200830) 

#122  PM 2011:1 
Svarta listan 
Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk 
https://www.regeringen.se/rapporter/2011/10/pm-20111/ (20200830) 

#123  PM 1994:4 
Några riktlinjer för författningsspråket 
Datum för revidering 1998-06-30. 
https://www.regeringen.se/rapporter/1999/06/pm-19944/ (20200830) 

9.2.30 Riksarkivet 

Riksarkivet har på Riksarkivet.SE publicerat informationstexter under offentlig förvaltning om bland 
annat FGS, PSI och öppen data, och Vägledning om arkivhantering,902 och en alfabetisk lista över 
myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn. 

#124  Dnr 11-2020-2676 
Årsredovisning 2019 

#125  Dnr 39-2019-2511 
Möte med Digg den 24 april 2019. 

#126  Dnr 22-2018-791 
FormatE 
Nytt diarienummer RA-KS 2021-00018. 

#127  Dnr 20-2015-3853 
ArkivE 2.0 

#128  Dnr 53-2015-2457 
Diana (Digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet) 

                                                
902  https://riksarkivet.se/offentlig-forvaltning (20200113) 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-att-samverka-kring-kompetensforsorjningen-av-digital-spetskompetens/
https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2018/07/regeringens-strategi-for-standardisering/
https://www.regeringen.se/rapporter/2017/02/sb-pm-20143/
https://www.regeringen.se/rapporter/2011/10/pm-20111/
https://www.regeringen.se/rapporter/1999/06/pm-19944/
https://riksarkivet.se/offentlig-forvaltning
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Diana var ett projekt som utfördes i två steg. Det första steget, Diana (i) med dnr 52-2015-2457, var ett met-
odprojekt med syfte att ta fram underlag till vilka ställningstaganden och beslut som måste fattas i vissa stra-
tegiska frågor rörande digitalisering av audiovisuella handlingar på magnetiska mediebärare. Det andra steget, 
Diana (ii) med dnr 53-2016-1843, var genomförandeprojektet som ska tillämpa resultatet från det första steget 
av projektet och bygga infrastrukturen för digitaliseringen. 

#129  Dnr 05-2013-2489 
Preforma 

#130  Dnr 20-2013-1416 
Slutrapport – Bevarandeteknik i tiden (B-tek) – Delprojekt 2: Enkätundersökning: Statliga myndigheters 
förvaring och skydd av handlingar 
Slutrapport (2016-03-23) från en enkätundersökning med syftet att få ett bättre underlag för Riksarkivets norm-
erings- och främjandeverksamhet, och tillsyns- och leveransverksamheten och den långsiktiga depåplaner-
ingen. Slutrapporten publicerades aldrig. Enkäten skickades till alla (310) statliga myndigheter i två omgångar, 
dels sommaren 2014 och dels våren 2015. Enkäten besvarades av 228 myndigheter, vilket gav en svarsfrek-
vens på 74 %. Enkäten var uppdelad i tre delar: generella frågor, analoga handlingar och elektroniska hand-
lingar. Frågeställningarna underindelades sedan i följande områden: Ansvar och organisation, styrdokument, 
arkivbildning, framställning, hantering, förvaring och skydd, arkivlokaler, arkivredovisning, gallring och leve-
rans. 

#131  Dnr 20-2013-1154 
ArkivE 1.0 

9.2.31 Riksrevisionen 

Riksrevisionen har på Riksrevisionen.SE publicerat 72 gransknings- eller revisionsrapporter under 
kategorin Kommunikationer, infrastruktur, IT.903 

#132  RIR 2019:28 
Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering 
Granskningen avsåg att undersöka förekomsten av föråldrade IT-system i statsförvaltningen och om myndig-
heterna och regeringen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att dessa system inte ska utgöra ett hinder för en 
effektiv digitalisering. Först genomfördes två fallstudier hos Pensionsmyndigheten och Skatteverket som låg 
till grund för att ta fram en enkät, vilken sedan skickades ut till totalt 64 myndigheter, varav samtliga svarade 
på enkäten. Slutligen inhämtades underlag från Regeringskansliet för att undersöka vilken kunskap regeringen 
har kring föråldrade IT-system och vilka åtgärder regeringen har vidtagit, genom dels ett frågeformulär, dels 
intervjuer. Därutöver har även ett antal frågeställningar skickats till de 64 myndigheterna som besvarat enkät-
en. 

Med begreppet föråldrat IT-system avser Riksrevisionen ett verksamhetskritiskt system, applikation som inte 
uppfyller organisationens krav på vad systemet skulle behöva prestera i nuläget i verksamheten. Definitionen 
innebär inte att systemet nödvändigtvis behöver vara gammalt utan tar mer sikte på att IT-systemet inte upp-
fyller verksamhetens behov. Att systemet är gammalt kan vara en förklaring till det men det kan även bero på 
att systemet är specialanpassat, egenutvecklat, att det saknas support eller liknande. 

Med att vidta tillräckliga åtgärder avser Riksrevisionen åtgärder som syftar till att förebygga att systemen blir 
föråldrade såväl som åtgärder som vidtas för att reducera eller undanröja problem kopplade till att IT-systemen 
har blivit föråldrade. 

                                                
903  https://www.riksrevisionen.se/rapporter/amnesomraden/kommunikationer-infrastruktur-it.html (20191114) 

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/amnesomraden/kommunikationer-infrastruktur-it.html
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Riksrevisionens granskning har i huvudsak varit inriktad mot att undersöka om myndigheterna har tagit ställ-
ning till hur föråldrade IT-system ska hanteras för att uppnå en ”informationssäkrad digitalisering”, snarare än 
att pröva huruvida myndigheternas beslut i enskilda fall är bra eller dåliga. För att myndigheterna ska kunna 
anses ha tagit ställning på ett tillfredsställande sätt krävs enligt Riksrevisionen att man har vidtagit ett antal 
åtgärder. Dessa åtgärder utgör således bedömningsnormerna i granskningen, vilka är att myndigheterna 

– har en uppfattning om hur IT-stödet ska bidra till kärnverksamhetens måluppfyllelse, 
– har processer för att löpande utvärdera hur väl IT-stödet bidrar till kärnverksamhetens måluppfyllelse, 
– utifrån resultatet av ett arbete enligt de två ovan nämnda punkterna gör medvetna och uttryckliga ställ-

ningstaganden kring sina IT-system, 
– lyfter de problem man inte själv kan hantera till regeringen. 

För bedömningen av regeringen utgick granskningen från att regeringen genom sin styrning ska förverkliga 
riksdagens mål. Statlig förvaltning handlar enligt regeringen om att ge statliga myndigheter verktyg och förut-
sättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och riksdagen har fattat. För att kunna uppnå 
detta krävs enligt Riksrevisionen att regeringen 

– har kunskap om omfattning och konsekvenser gällande förekomsten av föråldrade system i förvaltningen, 
– har kunskap om vilka orsaker till problemen som myndigheterna kan hantera själva och vilka som kräver 

insatser från regeringen, 
– utifrån problembilden säkerställer att myndigheterna faktiskt vidtar de åtgärder de själva råder över, eller 

vidtar åtgärder för att undanröja de hinder som myndigheterna inte själva kan hantera. 

#133  RIR 2016:14 
Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? 
Granskning av regeringens arbete med att använda digitaliseringens möjligheter för att effektivisera den offent-
liga förvaltningen. För att utreda om e-förvaltningen utvecklats i enlighet med regeringens mål utfördes bland 
annat en enkätundersökning år 2016. Enkäten var riktad mot 536 verksamheter inom stat, region och kommun, 
av vilka 441 svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 82 %. Utredningen innefattade även fallstudier av tre e-
tjänster för att undersöka om regeringen gett förvaltningen förutsättningar för att uppfylla e-förvaltningsmålen. 
En av dessa fallstudier var om e-arkiv. 

#134  RIR 2011:5 
Statliga IT-projekt som överskrider budget 

9.2.32 SCB (Statistiska centralbyrån) 

#135  Allmänna företagsregistret 
https://www.foretagsregistret.scb.se (20201012) 

#136  Allmänna myndighetsregistret 
http://www.myndighetsregistret.scb.se/ (20200924) 

SCB har i uppgift enligt förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret att föra ett register över 
statliga myndigheter, dels domstolar, dels affärsverk, dels övriga förvaltningsmyndigheter, dels beskickningar, 
delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter), och Svenska institu-
tet i Alexandria.904 

                                                
904  Förordningen hänvisar till 1 § första stycket förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentatio-

nen, vilket emellertid har numera ersatts med förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentation-
en. Närmast motsvarande bestämmelse i den nya förordningen är 1 kapitlet 2 § andra stycket, men förordning-
en har inga hänvisningar till Svenska institutet i Alexandria. 

https://www.foretagsregistret.scb.se/
http://www.myndighetsregistret.scb.se/
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#137  Antal arbetsställen november 2019 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass 
I filformatet Microsoft XLSX. 
https://www.scb.se/contentassets/5a2f688bbde24708b969634283d32131/2019-12-17/1-ae-fordelat-pa-5-siffer-sni-och-storlek.xlsx 
(20201011) 

#138  Frågor och svar 
Om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar 
Datum för publicering 2016-12-16. 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/ovrigt/ovriga-publikationer-ej-statistik/pong/publikationer/fragor-och-svar--om-
fragekonstruktion-i-enkat--och-intervjuundersokningar/ (20201022) 

#139  mis SNI 2007 
Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik om SNI 2007 Standard för svensk närings-
grensindelning  
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/mis-2007-2.pdf (20201012) 

#140  SCB:s branschnyckeltal 2018 
I filformatet Microsoft XLSM. 
https://www.scb.se/vara-tjanster/branschnyckeltal/ (20201011) 

#141  SNI 2007 
I filformatet Microsoft XLSX. 
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/sni2007.xlsx (20201010) 

#142  Statistikdatabasen, Levnadsförhållanden, Befolkningens it-användning, Digitala färdigheter, Aktivite-
ter relaterade till datorer, mobila enheter och programvara. År 2019 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0108__LE0108L/LE0108T42/ (20200710) 

#143  Statistikguiden 
https://www.scb.se/dokumentation/statistikguiden/ (20201021) 

9.2.33 Skolinspektionen 

#144  Digitala verktyg i undervisningen Matematik och teknik i årskurs 7 7-9 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/digitala-verktyg-i-
undervisningen/ (20200724) 

9.2.34 Skolverket (Statens Skolverk) 

#145  Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning 
Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018 
Dnr 2018:1292, rapportnummer: 476. 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/digital-kompetens-i-forskola-skola-och-vuxenutbildning (20200728) 

9.2.35 SKR (Sveriges kommuner och regioner) 

På SKR.SE finns publikationer om ”digitalisering” dels under Rapporter och skrifter,905 dels Närings-
liv, arbete, digitalisering.906 Det underlag SKR har tagit fram för Avropsstöd och checklista, införande 

                                                
905  https://skl.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter.27495.html?query=*%3A* (20191115) 
906  https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering.html (20200710) 
 Länken till Publikationer, digitalisering och samverkan är https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/publika

tioner.html (20200710). 

https://www.scb.se/contentassets/5a2f688bbde24708b969634283d32131/2019-12-17/1-ae-fordelat-pa-5-siffer-sni-och-storlek.xlsx
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/ovrigt/ovriga-publikationer-ej-statistik/pong/publikationer/fragor-och-svar--om-fragekonstruktion-i-enkat--och-intervjuundersokningar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/ovrigt/ovriga-publikationer-ej-statistik/pong/publikationer/fragor-och-svar--om-fragekonstruktion-i-enkat--och-intervjuundersokningar/
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/mis-2007-2.pdf
https://www.scb.se/vara-tjanster/branschnyckeltal/
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/sni2007.xlsx
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0108__LE0108L/LE0108T42/
https://www.scb.se/dokumentation/statistikguiden/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/digitala-verktyg-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/digitala-verktyg-i-undervisningen/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/digital-kompetens-i-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://skl.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter.27495.html?query=*%3A*
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/publikationer.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/publikationer.html
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av e-arkiv907 kan även i urval vara av intresse. Förkortningen SKR används i denna konsekvens-
utredning även vid hänvisning till underlag utgiven tidigare med förkortningen SKL.908 

#146  Kommunernas digitalisering 
HUR ÄR LÄGET2016? 
https://skr.se/download/18.1e9e054d159029c422f1e9bc/1482222189874/Kommunernas+digitalisering+Rapport+2016.pdf (20200808) 

Kartläggningen grundar sig i kommuners utvärdering av sig själva i eBlomlådan.909 Den så kallade eBlomlådan 
är ett egenutvecklat verktyg av SKR som uppställer 158 indikatorer för att kommuner ska kunna uppskatta hur 
långt de har kommit i sitt arbete med digitalisering. Verktyget är inte avsett att vara en enkät. Resultat togs 
fram 1 april 2016 utifrån utvärderingar från 141 kommuner, vilket motsvarar en svarsprocent på 48,6 procent 
av landets kommuner. I bilaga 3 till rapporten finns en förteckningen över alla kommuner som deltog. 

I vissa fall jämförs resultaten med dem från rapporterna E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011 
och E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna? (2014). När det hänvisas till de andra rapporterna ska 
det uppmärksammas att vid kartläggningarna för respektive år har vissa indikatorer justerats och antalet med-
verkande kommuner i kartläggningen varierat. 

9.2.36 SSC (Statens servicecenter) 

#147  R:013 
En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - Slutrapport juni 2019 
Dnr 2019-00016-1.1 
https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/publikationer/rapporter/arkiv/enforvaltningsgemensamtjanstforearkivslutrapport.html 
(20200708) 

9.2.37 Statskontoret 

#148  Den statliga värdegrunden 
Gemensamma principer för en god förvaltning 
Datum för publicering 2019. 
http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/rollen-som-statsanstalld/den-statliga-vardegrunden/ (20200808) 

#149  Myndigheternas storlek 
Datum för uppdatering 2020-10-01. 
https://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/arliga-uppfoljningar/myndigheternas-storlek/ (20201013) 

#150  Rapport (2017:4) 
Myndighetsanalys av Riksarkivet 
Datum för publicering 2017-03-06. 
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2017/myndighetsanalys-av-riksarkivet/ (20200808) 

#151  Rapport (2011:22) 
Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2011/tank-efter-fore.-om-viss-styrning-av-kommuner-och-landsting/ (20200808) 

#152  Rapport (2011:17) 

                                                
907 https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationsforsorjningdigitalinfrastruktur/earkiv/avropsstodochchecklista.html 

(20200710) 
908  Sveriges kommuner och regioner har formellt bytt namn från tidigare Sveriges kommuner och landsting. Kong-

ressbeslut: SKL är nu SKR (2019-11-27). 
 https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kongressbeslutsklarnuskr.30581.html (20191119) 
909  Läs vidare http://eblomladan.skl.se/ (20190630). 

https://skr.se/download/18.1e9e054d159029c422f1e9bc/1482222189874/Kommunernas+digitalisering+Rapport+2016.pdf
https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/publikationer/rapporter/arkiv/enforvaltningsgemensamtjanstforearkivslutrapport.html
http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/rollen-som-statsanstalld/den-statliga-vardegrunden/
https://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/arliga-uppfoljningar/myndigheternas-storlek/
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2017/myndighetsanalys-av-riksarkivet/
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2011/tank-efter-fore.-om-viss-styrning-av-kommuner-och-landsting/
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationsforsorjningdigitalinfrastruktur/earkiv/avropsstodochchecklista.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kongressbeslutsklarnuskr.30581.html
http://eblomladan.skl.se/
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Kommunalt självstyre och proportionalitet 
http://www.statskontoret.se/publikationer/2011/kommunalt-sjalvstyre-och-proportionalitet/ (20200808) 

9.2.38 Skatteverket 

Momsregistreringsnummer, inget datum för publicering, datum för uppdatering 2013-06-28. 
https://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/momsregistreringsnummer.4.18e1b10334ebe8bc80002649.html (20200426) 

9.2.39 Spri (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut) 

#153  Rapport 481 
Metoder och principer i terminologiarbetet (1999). 
https://www.isof.se/download/18.1802864016939098d36a48a5/1551972590577/Metoder-och-principer-i-terminologiarbetet.pdf 
(20200426) 

9.2.40 Stanford University 

#154  The Philosophy of Computer Science 
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (red.). 
Raymond Turner, Nicola Angius. 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/computer-science/ (20200425) 

The Metaphysics Research Lab, CSLI (Center for the Study of Language and Information). 

9.2.41 Tillväxtverket 

#155  Basfakta om företag 
Jan Persson, datum för uppdatering 2020-03-25. 
https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html (20201012) 

#156  Ekonomiska effekter av nya regler 
Så beräknar du företagens kostnader (Info 0696), datum för publicering 2017-12-20. 
https://tillvaxtverket.se/download/18.4c1722ab166f680c276d3509/1601360760826/Beräkning av företagens kostnader.pdf (20201016) 

#157  Handledning för konsekvensutredning 
Datum för uppdatering 2019-04-26. 
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html (20200808) 

9.2.42 WTO (World Trade Organization) 

#158  ANALYTICAL INDEX TBT 
Agreement – Annex 1 (Jurisprudence) 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_ann1_jur.pdf (20200219) 

9.3 Källmaterial 

#159  Inspect  
Investigating the Significant Properties of Electronic Content over Time 
https://significantproperties.kdl.kcl.ac.uk/index.html (20200512) 

Projektet utfördes av Centre for e-Research under King’s College London, i samarbete med brittiska national-
arkivet (eng. The National Archives), under åren 2006-2009, och var finansierat av Jisc. Fram till år 2010 var 
Jisc en förkortning för (eng.) Joint Information Systems Committee. 

http://www.statskontoret.se/publikationer/2011/kommunalt-sjalvstyre-och-proportionalitet/
https://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/momsregistreringsnummer.4.18e1b10334ebe8bc80002649.html
https://www.isof.se/download/18.1802864016939098d36a48a5/1551972590577/Metoder-och-principer-i-terminologiarbetet.pdf
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/computer-science/
https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/download/18.4c1722ab166f680c276d3509/1601360760826/Beräkning%20av%20företagens%20kostnader.pdf
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_ann1_jur.pdf
https://significantproperties.kdl.kcl.ac.uk/index.html
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10 BILAGA 1. SPRÅKLIGA KONVENTIONER 

10.1 Begrepp och termer 

Såväl begrepp och termer som övriga ord och uttryck används med samma innebörd som definiera-
de i författningsförslagen eller som annars framgår av författningskommentarerna. 

10.1.1 Begreppsapparat och konceptuellt ramverk 

Termen konceptuell kan avse begrepp eller idé,910 medan termen begrepp kan avse idé, föreställ-
ning, eller förståelse om något.911 Termerna verkar alltså avse likartade saker, och har påträffats 
användas som synonymer, men förekommer även som separata företeelser, främst inom akademin, 
tillsammans med andra ”ramverk”. Till exempel, ”teoretiska ramverk”. Termen är mer förekommande 
i engelska texter, och det kan vara fråga om att ”konceptuella ramverk” är en direktöversättning av 
engelskan ”conceptual framework” och en ersättning av den svenska ”begreppsapparat”. 
 
Det framkommer emellertid av de svenska beskrivningarna att det finns en subtil skillnad som kanske 
inte bör lämnas utan avseende. Att ha en idé om något, tolkas inte var detsamma som att ha en 
föreställning eller uppfattning om något. Det förra tolkas vara en aktiv tanke som kommit till hos en 
människa om verkligheten och hur den bör beskrivas eller vara (jfr uppfinning). Det senare tolkas 
vara en passiv tanke hos individen som följer av hur verkligheten är (jfr upptäckt). 
 
Med begreppsapparat avses därför en uppsättning begrepp med associerade termer och definitioner 
som tillsammans representerar avgränsade och specifika abstrakta kognitiva förståelser av abstrak-
ta eller konkreta förhållanden i verkligheten för att kunna kommunicera dem. Till exempel, ”form”, 
”format”, ”tekniska egenskaper”, ”tekniska processer”, ”funktion”.912 
 
Med konceptuellt ramverk avses en idé eller flera idéer som ramar in eller gör antaganden om verk-
ligheten. Till skillnad från begreppsapparat förstås ett konceptuellt ramverk alltså avse att förklara 
nya relationer och samband som ska kommuniceras. Till exempel, Tillämpningsområdet (a. 1.1.4) 
för denna konsekvensutredning, vilket varken har en associerad term, eller har en etablerad  kognitiv 
grund, men om den accepteras som en förklaring av verkligheten kan den bli ett begrepp. Till exem-
pel, vad som avses med elektronisk eller digitalt bevarande eller beständighet. 

10.1.2 Bevarande 

Med bevarande avses att en handling kan användas och hanteras över tid i funktionellt skick och, 
om allmän, i ursprungligt skick.913 

                                                
910  Jämför SO (Svensk Ordbok) konceptuell som ”begreppslig”, och SAOL (Svenska Akademiens ordlista) kon-

ceptuell konst som ”konst som lägger all vikt vid idéinnehållet”. Jämför SAOL (2) koncept som ”idé, begrepp: 
ett koncept för en ny produkt”. 

911  Jämför SOAL ”idé; betydelse; föreställning; ha ett begrepp om ngt ha en viss förståelse av ngt”, och SO (1) 
”noggrant bestämd typ av tankeenhet ofta uppfattad som sammanfattningen av utmärkande egenskaper fil.”, 
logik, (2) ”grundläggande förståelse av sammanhang el. förhållande”. 

912  Jämför Grunderna i terminologilära. Jämför beskrivningen av begreppsapparat i SAOL som ”uppsättning 
begrepp”. 

913  Jämför ISO/TR 18492:2005 (a. 3.7) definitionen av långtidsbevarande (eng. long-term preservation) som 
(eng.) ”period of time that electronic document-based information is maintained as accessible and authentic 
evidence. Note 1 to entry: This period of time can range between a few years to hundreds of years, depending 
upon the needs and requirements of the organization. For some organizations, this period of time would be 
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10.1.3 Binära enheter 

SI-prefixen är de ”traditionella prefixen” som grupperar siffror med basen 10. Till exempel, 1 kilo är 
ett tusen (1000) enheter (103), 1 Tera är 1 biljon (1 000 000 000 000) enheter (1012). Till exempel, 
det betyder att 1 TB är 1 biljon bytes. 
 
IEC-prefixen (ISO/IEC 80000-13) standardiserar prefix mer lämpliga för att representera siffror med 
basen 2, vilket får betydelse i sammanhanget av data- och informationsteknik. Till exempel, 1 KiB 
(Kibibyte) är 1024 bytes (210), och 1 TiB är 1099511627776 bytes (240 eller 10244), eller 1073741824 
KiB, eller 1048576 MiB, eller 1024 GiB. 
 
Jedec-prefixen är en standard inom mikroelektronik-industrin för att representera siffror med basen 
2.914 Den definierar dels bit (b) och bytes (B), dels endast kilo (K), mega (M) och giga (G). Det vill 
säga, den ändrar innebörden av SI-prefixen K, M och G. 
 
För fullständighet ska tilläggas att i sammanhang av dataöverföring signalerar ett stort ”B” bytes 
medan ett litet ”b” bits. Det vill säga, Bps eller B/s (bytes per second) och bps eller b/s (bits per 
second). Dessa kan kombineras med tidigare nämnda prefix. Till exempel, Tbit/s, Tibit/s, TB/s, TiB/s. 
Det verkar som att speciellt för dataöverföring så är SI-prefixen fortfarande vanligt förekommande. 
 

Decimal Binär 

Värde 

Enhet 

Värde 

Enhet 

SI IE8000-13 JEDEC 

1 B byte 1 B byte B byte 

1000 kB kilobyte 1024 KiB kibibyte KB kilobyte 

10002 MB megabyte 10242 MiB mebibyte MB megabyte 

10003 GB gigabyte 10243 GiB gibibyte GB gigabyte 

10004 TB terabyte 10244 TiB tebibyte   

10005 PB petabyte 10245 PiB pebibyte   

10006 EB exabyte 10246 EiB exbibyte   

10007 ZB zettabyte 10247 ZiB zebibyte   

10008 YB yottabyte 10248 YiB yobibyte   

 

Decimal Binär 

Värde Enhet Värde Enhet 

SI IE8000-13 JEDEC 

1  b bit 1  b bit B bit 

1000 103 kbit kilobit 1024 210 Kibit kibibit Kbit kilobit 

10002 106 Mbit megabit 10242 220 Mibit mebibit Mbit megabit 

10003 109 Gbit gigabit 10243 230 Gibit gibibit Gbit gigabit 

10004 1012 Tbit terabit 10244 240 Tibit tebibit   

10005 1015 Pbit petabit 10245 250 Pibit pebibit   

10006 1018 Ebit exabit 10246 260 Eibit exbibit   

10007 1021 Zbit zettabit 10247 270 Zibit zebibit   

                                                
determined by regulatory compliance, legal requirements and business needs. For other organizations, such 
as archival repositories holding public records, the period of time required to retain electronic document-based 
information is usually thought to be hundreds of years.”. 

914  JESD100B.01 (December 2002, Minor Revision of JESD100-B, December 1999) Terms, Definitions, and Lett-
er Symbols for Microcomputers, Microprocessors, and Memory Integrated Circuits. 
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Decimal Binär 

10008 1024 Ybit yottabit 10248 280 Yibit yobibit   

10.1.4 För olika fall och i olika fall 

Med för olika fall avses hypotetiska fall, medan i olika fall avser det konkreta fallet. Jämför Förutsätt-
ningar och omständigheter. 

10.1.5 Förutsättningar och omständigheter 

Med förutsättningar avses utgångspunkter eller kriterier. Till exempel, i en verksamhet kan en förut-
sättning vara att det krävs personal med ”digital kompetens” för att bedriva verksamheten. Med oms-
tändigheter avses konkreta förutsättningar, eller de faktiska egenskaperna av det uppfyllda kriteriet. 
Till exempel, att personalen i verksamheten har digital kompetens i ett specifikt program, men inte 
andra program, vilket begränsar eller möjliggör verksamhetens förmåga att välja materiel och me-
toder. Med andra ord, uttrycket förutsättningar och omständigheter används med en liknande inne-
börd som parametrar och argument, eller formella parametrar respektive faktiska parametrar. Jämför 
För olika fall och i olika fall. 

10.1.6 Gränssnitt 

10.1.6.1 Användargränssnitt 

Användargränssnitt, förkortat på engelska som UI (eng. User Interface), är ett Programgränssnitt 
som är avsett att användas av människor. Användargränssnitt är alltså en delmängd av program-
gränssnitt. Materiel som är avsedda för att möjliggöra kommunikation mellan dator och människa 
kan benämnas mänsklig enhetsgränssnitt, förkortat på engelska som HID (eng. Human interface 
device). 

10.1.6.2 Programgränssnitt 

Ett gränssnitt till ett program representerar de anrop tillsammans med argument som kan skickas till 
programmet. Ett anrop som inte representeras av ett gränssnitt är som regel inte tillgänglig för 
användning. Ett anrop till ett program förutsätter därför ett gränssnitt. 
 
Syftet med ett programgränssnitt är att bereda tillgång till programmets funktioner för en människa 
eller annat program för ett visst ändamål. Ett program kan ha ett avsett tillämpningsområde och 
tekniskt hjälpmedel, eller en avsedd användargrupp. Gränssnittet kan vare mer eller mindre genom-
tänkt, och avsett att uppfylla praktiska behov men även avsett att utforska esoteriska användnings-
områden. Till exempel, pröva nya idéer, experimentera, bedriva satir, skapa konst. 
 
Ett program kan ha ett eller flera gränssnitt. Till exempel, vanligt förekommande är CLI, GUI, HLI, 
TUI, VUI, WUI. Dessa kan ses ur olika perspektiv. Ett programgränssnitt kan vara ämnad för vanliga 
eller professionella användare och kan ses som ett Användargränssnitt. Till exempel, för detta syfte 
är CLI och GUI mer eller mindre lämpliga eller bekväma gränssnitt för att kontrollera programmet. 
Ett gränssnitt kan i jämförelse bereda tillgång till användare men för utvecklingssyften och därmed 
ses det som ett utvecklargränssnitt eller API. Till exempel, för detta syfte är CLI, HLI, och funktions-
anrop mer eller mindre lämpliga gränssnitt för att använda programmet som en modul eller bestånds-
del i ett annat program, medan mindre, om inte alls, användbara är GUI, TUI, VUI. 
 
En användare kan använda ett programgränssnitt för avsett syfte eller helt andra syften. Användar-
ens kunskaper och kreativitet sätter den yttersta gränsen för vad som kan åstadkommas med prog-
rammets gränssnitt. 
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Gränssnittet till ett program sker vanligtvis genom andra program, och ytterst de program som till-
sammans utgör operativsystemet. Till exempel, ett program kan definierat ett CLI och åtkomst till det 
gränssnittet kan anropas direkt i en egen process från ett programmeringsspråk, eller genom ett 
annat gränssnitt, såsom en terminalemulator tillsammans med ett kommandotolksprogrammerings-
språk. Till exempel, i jämförelse för program som definierar ett och GUI är renderingen av gränssnitt-
et beroende av ett "fönstersystem". 

10.1.7 API 

Ett applikationsprogrammeringsgränssnitt, förkortat på engelska som API (eng. Application program-
ming interface), är en metod för att integrera med ett program genom ett Gränssnitt. En omkastad 
bokstavlig beskrivning är att ett API är ett gränssnitt för att underlätta anrop, särskilt programmatiskt, 
till ett program – applikationen. 
 

term begrepp 

Program Kärnan är programmet, eller applikationen, som kan utföra en eller flera funktioner. För 
att aktivera dessa funktioner måste ett anrop skickas till programmet. Till exempel, ett 
program kan ha en funktion för att implementera ett format, vilket i ett grafiskt gränssnitt 
kan representeras genom ikonen för Spara som ..., medan ett API kan definiera 

tillgång till funktionen genom anrop av funktionen save_as(). 

Gränssnitt Det kan finnas en eller flera metoder för att anropa funktionen eller funktionerna. Dessa 
metoder är det konkreta gränssnittet till funktionen eller funktionerna. Det vill säga, hur 
anropet kommuniceras till programmet, eller vad programmet "lyssnar efter". Till exem-
pel, gränssnittet kan vara CLI, HLI, JNI, IPC, SO. 

Programmatiskt Anrop till gränssnittet sker vanligtvis programmatiskt. Det vill säga, som kod i ett prog-
rammeringsspråk. Ett API kan emellertid ta form genom olika teknologier, vilket innebär 
att ett anrop inte nödvändigtvis behöver vara programmatiskt i bemärkelsen kod och 
programmeringsspråk. Till exempel, med ett HLI sker anrop genom URI. Det vill säga, 
”länkar”. 

 
Som huvudregel är ett API en teknisk konstruktion, men en mer användarorienterad användning är 
möjligt, eftersom det kan innefatta HLI, vilka kan användas för att navigera en webbsida. Detta kan 
jämföras med CLI som är i princip ett användargränssnitt, men som kan användas som ett API. 
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10.1.8 CLI 

10.1.8.1 Inledning 

Ett kommandotolksgränssnitt, förkortat på engelska som CLI (eng. Command line interface) är en 
metod för att anropa ett program med textkommandon genom ett programmeringsspråk, eller prog-
ram,915 vanligtvis benämnt ett tolkningsprogram (eng. Command-line interpreter), bearbetnings-
program (eng. command processor), eller ett ”skalprogram” (eng. shell),916 vilket kan anropas genom 
ett annat program. Till exempel, en terminal-emulator. All interaktion representeras som huvudregel 
i form av text. Många terminal-emulatorer stödjer viss återgivning av färger. 
 
All interaktion sker vanligtvis sekventiellt. Det vill säga, varje anrop bearbetas innan nästa anrop, 
eller bearbetas efter ett svar från programmet. Dessa anrop kan kombineras i mer avancerade flöden 
genom diverse metoder, mest utmärkande i Posix-förenliga operativsystem är användandet av verti-
kal-led (eng. pipes), vilket är emellertid en funktion av tolkningsprogrammet och inte programmets 
gränssnitt. 
 

 

Figur 57 Ett enkelt exempel där programmet webbläsaren Firefox anropas för exekvering med ett argument att öppna 

Riksarkivets webbzon. Jämför Figur 63 anrop av samma funktionalitet för att besöka en adress i ett GUI. 

                                                
915  Brian W. Kernighan, Rob Pike (Bell Laboratories Murray Hill, New Jersey, 1984) The UNIX Programming 

Environment (s. 94) "The shell is actually a programming language: ...", (s. 99) "The UNIX shell isn't typical of 
command interpreters: although it lets you run commands in the usual way, because it is a programming 
language it can accomplish much more.", (s. 100) "... [The C Shell] has less of the programming convenience; 
it is more an interactive command interpreter than a programming language. In particular, it is not possible to 
pipe into or out of control flow constructs.”, (s. 133) "Although most users think of the shell as an interactive 
command interpreter, it is really a programming language in which each statement runs a command. Because 
it must satisfy both the interactive and programming aspects of command execution, it is a strange language, 
shaped as much by history as by design.". 

916  Hans Lunell (Studentlitteratur 1994, Lund) Datalogi – begreppen och tekniken (a. 6.2, s. 119) Kommunikation 
med operativsystemet, Skalprogram. 

Figur 56 Unix skalprogrammet Bash redo att tolka text-
kommandon i terminalemulatorn Konsole (v2.13.2). 

Figur 55 Unix skalprogrammet Bash redo att tolka textkom-

mandon i terminalemulatorn XTerm (v297). 
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10.1.8.2 Interaktiv session 

Det finns inget som hindrar att ett program tillämpar en mer interaktiv session. Till exempel, alterna-
tiva val, eller även en särskild "kommandotolk" för ett specifikt program.917 
 

 

Figur 58 Exempel på en interaktiv session där programmet GnuPG stegvis efterfrågar information och val av inställningar. 

 

                                                
917  Mendel Cooper (2014-03-10) Advanced Bash-Scripting Guide (a. 36.1) Interactive and non-interactive shells 

and scripts. 
 http://tldp.org/LDP/abs/html/intandnonint.html (20160830) 
 Till exempel, se http://docs.python.org/3/tutorial/interpreter.html, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql.html (20160830). 

http://tldp.org/LDP/abs/html/intandnonint.html
http://docs.python.org/3/tutorial/interpreter.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql.html
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Figur 59 Exempel på en interaktiv session som "liknar en sedvanlig kommandotolk" men särskilt anpassat för programmet 

i fråga, i det här fallet Python, vilket underlättar interaktionen med programmet. 

10.1.8.3 Kombinerade gränssnitt 

En CLI kan återge grafiska symboler eller ikoner i en terminal-emulator. Beroende på metod och 
omfattning kan gränssnittet angränsa eller helt övergå till att uppfattas som en GUI eller TUI. Till 
exempel, en Interaktiv session kan acceptera indata från mus eller annan pekdon, vilket kan medföra 
att gränssnittet betraktas mer som ett TUI. 
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Figur 60 Projektet TermKit arbetade med att ta fram en prototyp för en ny typ av terminal-emulator.918 Projektet verkar 

vara nerlagt.919 

 

Figur 61 Projektet Xiki är ett annat exempel på ett försök att ta fram en ny typ av terminal-emulator.920 

                                                
918  http://github.com/unconed/TermKit (20200723) 
919  Projektledaren Steven Wittens berättar på reddit bakgrunden till projektets avtagande (~2012). 
 http://reddit.com/r/programming/comments/137kd9/18_months_ago_termkit_a_nextgeneration_terminal/c71iiec (20200723) 
920  http://xiki.org/ (20200723) 

http://github.com/unconed/TermKit
http://reddit.com/r/programming/comments/137kd9/18_months_ago_termkit_a_nextgeneration_terminal/c71iiec
http://xiki.org/
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Figur 62 Programmet Terminology,921 framtaget inom projektet Enlightenment,922 är en terminal-emulator som utnyttjar 

Linux framebuffer för att återge grafik.923 

                                                
921  http://www.enlightenment.org/about-terminology (20200723) 
922  https://www.enlightenment.org/ (20200723) 
923  http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_framebuffer (20200723) 

http://www.enlightenment.org/about-terminology
https://www.enlightenment.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_framebuffer
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10.1.9 GUI 

Ett grafiskt användargränssnitt, förkortat på engelska som GUI (eng. Graphical User Interface), är 
en metod för att anropa ett program, och dess funktioner, främst genom någon form av pekdon 
såsom mus, penna eller finger, vilket kompletteras med andra inmatningsenheter såsom tangent-
bord för inmatning av information och stöd för kortkommandon. Programmets funktioner och para-
metrar representeras och struktureras vanligtvis grafiskt genom symboler och, eller ikoner. 
 

 

Figur 63 Ett enkelt exempel där Firefox (<v57), som redan har exekverats, har en särskild grafisk disposition för att anropa 

funktionen för att hämta en webbplats. Jämför Figur 57 anrop av samma funktionalitet för att besöka en adress i ett CLI. 

 
Grafiska gränssnitt tar form utifrån underliggande programbibliotek, varav ett av dem vanligtvis be-
nämns ett fönstersystem. Extremt förenklat, ett program definierar sitt grafiska gränssnitt mot prog-
rambibliotekens API som renderar programmets grafiska gränssnitt vid exekvering. Vissa program-
bibliotek är bundna till en plattform. Till exempel, Microsofts integrerade lösning för att definiera och 
rendera GUI är knutet till Windows. Andra programbibliotek kan installeras på såväl Microsoft som 
Posix -förenliga operativsystem. Till exempel, Linux och Apple OS X. Exempel på sådana andra 
program är GTK+ och Qt, vilka kan renderas i fönstersystemet X11 tillsammans med en ”fönster-
hanterare” X Windows Manager eller en fullständig skrivbordsmiljö. Till exempel, GNOME eller KDE. 

10.1.10 HLI 

Ett HTTP-baserat länkgränssnitt, förkortat på engelska som HLI (eng. HTTP Line, Link Interface), är 
inte en etablerad term, men är ett begrepp; en metod att använda logiska länkar till URI för att anropa 
funktioner över Internet, bland annat i syfte för att hämta data från en tjänst eller exekvera en tjänst. 
Termen har införts här med syfte att korrespondera mot CLI, och står i kontrast mot GUI och WUI. 

10.1.11 TUI 

Ett text-baserat användargränssnitt, förkortat på engelska som TUI (eng. Text-based User Inter-
face),924 är en metod för att anropa ett program, och dess funktioner, genom tangentbord, med stöd 
för kortkommandon, och, eller någon form av pekdon. Till exempel, mus, penna eller finger. Prog-
rammets funktioner och parametrar representeras och struktureras genom text eller tecken i en 
terminal, som kan kompletteras med en kommandotolk. Förenklat, ett TUI är i princip ett GUI, men 
vars grafiska representationer är uppbyggt av text och tecken, som kan ha stöd för ett CLI, men 
interaktionen behöver inte nödvändigtvis vara sekventiell. 

                                                
924  Wikipedia (20181011) använder Text-based user interface, Textual User Interface och Terminal User Inter-

face, men saknar källhänvisning. Av diskussionen (Terminology problem in introductory sentence) till artikeln 
framgår det att Text User Interface kan tekniskt avse något annat än Text-based User interface. Tills en mer 
tydligare källa påträffas bör den nuvarande definitionen och använda terminologin vara praktiskt adekvat med 
hänvisning till faktiska exempel. 
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Figur 64 AlsaMixer (1.0.27.2), en volymkontroll/ljudmixer i terminalemulatorn Konsole (2.13.2). Gränssnittet är uppbyggt 

av text och tecken och accepterar indata från pekdon. Till exempel, rullning av mushjul för att ändra volymnivå. 

 

 

Figur 65 Texteditorn "nano" (2.2.6) i terminalemulatorn Konsole (2.13.2). Gränssnittet består av en nedre meny, och ett 

antal andra funktioner, vilka aktiveras uteslutande genom kortkommandon. Rullning av mushjul flyttar inmatningsmarkören 
upp och ner. 
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10.1.12 UI 

Se Användargränssnitt. 

10.1.13 Varianter och varianser 

Med variant avses avgränsade skillnader, medan varians avser grader av skillnader. Till exempel, 
PNG, PDF, Tiff är varianter av filformat. PDF 1.4, PDF 2.0, PDF/A-1a, PDF/E-1 är varianser av PDF. 

10.1.14 VUI 

Ett audiellt användargränssnitt, förkortat på engelska som VUI (eng. Voice User Interface) är metod 
för att anropa ett program, och dess funktioner, genom röstkommandon. 

10.1.15 WUI 

Ett webbaserat användargränssnitt, förkortat på engelska som WUI (eng. Web User Interface), är 
ett GUI som är helt webbaserat. Det vill säga, att renderingen av det grafiska gränssnittet sker i och 
är direkt beroende av webbläsaren genom webbaserade teknologier såsom HTML, CSS, och Java-
script. Webbläsaren är emellertid vanligtvis beroende av ett ”fönstersystem”. 

10.2 Förkortningar 

10.2.1 Allmänt 

Förkortning Förklaring 

a. avsnitt 

b. bilaga 

Figur 66 Samma teknik kan användas för att återge bilder och filmer i en terminalemu-

lator. Riksarkivets logotyp konverterat från PNG till tecken med libcaca.  

För att logotypen ska bli någorlunda igenkännlig krävs emellertid avsevärt utrymme. 
Uppmärksamma storleken på logotypen genom att jämföra med terminalemulatorns 
övre meny. 
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Förkortning Förklaring 

jfr jämför 

n:n kapitel, paragraf, avsnitt eller sida med tillhörande stycke 
 till exempel 

 [författning] 7:2 kapitel 7, paragraf 2 
 [författning] § 7:2 paragraf 7, stycke 2 
 [författning] 0:7 inget kapitel, paragraf 7 
 [författning] 7:0 kapitel 7 
 [litteratur] a. 7.1:2 avsnitt 7.1, stycke 2 
 [litteratur] s. 71:2 sida 71, stycke 2 

m. mening 

s.v. se vidare 

s.ä. se även 

10.2.2 Rättsliga texter 

10.2.2.1 Unionsrätt 

Förkortning Förklaring 

[Anmälnings-] Direktiv (EU) 
2015/1535 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 sep-
tember 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska före-
skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 
(kodifiering) 

Förordning (EU) nr 910/2014 
[om betrodda tjänster] 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 
juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroni-
ska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direk-
tiv 1999/93/EG 

Förordning (EU) 1025/2012 
[om europeisk 

standardisering] 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 
oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upp-
hävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och råd-
ets beslut 1673/2006/EG 

Genomförandebeslut (EU) 
2015/1506 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 av den 8 septem-
ber 2015 om fastställande av specifikationer rörande format för avance-
rade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska stämplar i 
enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden 
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10.2.2.2 Svensk rätt 

Förkortning Förklaring 

AF 
arkivförordningen 

Arkivförordning (1991:446) 

AL 
arkivlagen 

Arkivlag (1990:782) 

förordning om tekniska regler förordning (1994:2029) om tekniska regler 

KL 
kommunallagen 

Kommunallag (2017:725) 

OSL 
offentlighets- och 

sekretesslagen 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

RA-FS Riksarkivets föreskrifter 

RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter 

RF 
regeringsformen 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

TF 
tryckfrihetsförordningen 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

10.2.3 Verksamheter 

Förkortningar av andra offentliga verksamheter framkommer av Källförteckning (a. 9). 
 

Förkortning Förklaring 

RA Riksarkivet 

SKA Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

UHR Universitets- och högskolerådet 

UKÄ Universitetskanslersämbetet 
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11 BILAGA 2. ENKÄT 

Denna bilaga redogör för ett förslag till enkät för att kunna följa upp konsekvensutredningen. Syftet 
är att inhämta statistik om materiel och metoder hos offentliga verksamheter, dels deras användning, 
dels verksamheternas kunskap och kompetens om dem. De bestämmelser som har påträffats för 
statistik är inte tillämpliga på denna enkät,925 men kan vara vägledande; ändamålet med en enkät 
bör tydligt framgå, och arbetsbördan för att besvara frågorna bör vara rimligt med hänsyn till behovet. 
 
Avsikten med enkäten är att som ett första steg formulera vad för information som är avsedd att 
inhämtas; frågeställningarna ska förverkliga det syftet, men att formulera bra frågor kan vara svårt.926 
Med andra ord, enkäten som den är utformad i denna bilaga är inte avsedd att skickas ut, och den 
ska vara underlag för att ta fram ett formulär. 
 
Underlaget för det tilltänkta formuläret kan uppfattas vara omfattande. Det finns därför en risk att en 
eventuell enkät får en låg svarsfrekvens. Det är möjligt att vissa frågor kan få en bättre formulering, 
och disponeras mer effektivt, men det är svårt att se hur insatser på tillämpningsområdet ska bedri-
vas ändamålsenligt utan de eftersökta svaren. 

11.1 Att besvara enkäten 

Allmänna utgångspunkter för en eventuell enkät. 

– Enkäten bör ges till en utredare som får ansvaret att söka upp berörda personer och underlag 
för att besvara frågorna. 

– Enkäten bör skilja mellan svar som uppskattats och svar som beräknats. Det senare avser att 
svaret är en mätning, medan det förra att svarat har estimerats, extrapolerats, eller på att sätt 
antagits vara det angivna värdet. 

– Samtliga frågor bör kunna besvaras med ”vill inte svara” och ”vet inte” istället för ”hoppa över”.  

– Vissa frågor i enkäten kan medföra att svarande behöver sammanställa uppgifter. Det kan hända 
att sådana sammanställningar redan är förtecknade i en separat handling hos verksamheten. 
För att underlätta för svaranden bör det vara möjligt att kunna bifoga sammanställningar till enkät-
en. 

– Det antas att frågorna kommer att besvaras utifrån de senaste uppgifterna tillhanda vid tidpunk-
ten för enkäten, men det antas samtidigt att äldre uppgifter kan aktualiseras för vissa frågor, 
varför ett datum om uppgifterna även bör lämnas för varje svar eller övergripande för samtliga 
svar. 

– Fritextsvar har valts särskilt för att försöka fånga förbisedda perspektiv på frågorna. Tanken är 
svaren kan ligga till underlag för mer slutna eller kvantitativa svarsalternativ i framtida reviderin-
gar. 

11.2 Verksamhetens omständigheter 

Syftet med frågor om verksamheters omständigheter är att få svar på 

– dels vilka materiel och metoder som verksamheterna faktisk använder, 

– dels kostnaderna för använda materiel och metoder, 

                                                
925  Lag (2001:99) om den officiella statistiken, med tillhörande förordning (2001:100) om den officiella statistiken. 
926  Se vidare Statistikguiden, Frågeteknik, och Frågor och svar. 
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– dels verksamheternas kunskap och kompetens om använda materiel och metoder, 

– dels verksamheternas kunskap och kompetens om andra materiel och metoder. 

Det förslagna tillvägagångssättet är därför att först försöka avgränsa och identifiera de Materiel och 
metoder (a. 11.2.1) som verksamheten använder. Här kan svaren ge en tidig indikation på Kunskap 
och kompetens (a. 11.2.2), men underlaget ska främst vara utgångspunkten för att kunna jämföra 
senare ställda påståenden och antaganden om materiel och metoder. 

11.2.1 Materiel och metoder 

Frågorna i detta avsnitt är ställda i syfte att få inblick i vilka materiel och metoder som verksamheter 
faktisk använder. För vilket syfte eller i vilket sammanhang dessa materiel och metoder förekommer 
är inledningsvis av mindre betydelse. Det antas att samtliga används för att framställa eller kan 
framställa elektroniska handlingar. Av betydelse är att få konkreta uppgifter om materiel och metod-
er. Till exempel, namn, version, kompilering. I efterkommande frågor, eller kommande enkäter, kan 
svaren utvecklas. 

11.2.1.1 Teknisk miljö 

11.2.1.1.1 Hårdvara 

Syftet med frågan är att pröva antagandet att de flesta program exekveras på mikroarkitekturer 
byggda efter processarkitekturerna AMD64 (x86, 32- och 64-bit) eller ARM (32- och, eller 64-bit). 
Uppmärksamma att frågan ej avser emulerade mikroarkitekturer; se istället a. 11.2.1.1.3. 

Fråga #1. Använder ni andra processarkitekturer än AMD64 (x86, 32- och 64-bit)927 eller ARM 
(32- och, eller 64-bit)?928 

– Nej, vi vet att vi inte använder några andra. 

– Nej, vi antar att vi inte använder några andra. 

– Ja, nämligen: (Fritextsvar, ange tillräckligt med detaljer för att kunna söka fram och utreda varje 
angiven specifik typ av processarkitektur.) 

11.2.1.1.2 Operativsystem 

Fråga #2. Vilka operativsystem använder verksamheten? 
Syftet med frågan är fastställa en ”baslinje” av de grundläggande program som förekommer i en 
verksamhet, och förutsättningarna för att använda och hantera andra program. Frågan avser även 
att avgränsa bort verksamhetens hårdvara. Med andra ord, innebörden av operativsystem är de 
program som tillsammans utgör gränssnittet till verksamhetens hårdvara och utgångspunkten, eller 
”plattformen”, för användningen och hanteringen av elektroniska handlingar. Det följer att det är 
irrelevant om operativsystemet är på en dator, mobil, platta, eller annan teknisk utrustning. Det följer 
att frågor om var operativsystemen är installerade och lagrade därmed avgränsas bort. Till exempel, 
operativsystemen kan vara installerade lokalt, eller hos annan verksamhet. 
 

                                                
927  Även benämnt x86-64, x86_64, x64, Intel 64. 
928  Till exempel, andra arkitekturer som IA-32 (i386). Det vill säga, endast x86 32-bit, eller IA-64 en annan typ av 

64-bit-instruktionsuppsättning. 



 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 401 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

För varje typ av operativsystem,929 ange: 

– Om det är antingen en 

o avgrenad distribution, utan någon anpassning av verksamheten,930 

o grundläggande distribution som senare har anpassats av verksamheten,931 

o okänd distribution,932 och ange om den är specifik till hårdvara. 

– Ange skrivbordsmiljö (eng. Desktop environment) för operativsystem med Användarkonton (a. 
11.2.1.1.6) som ska användas av användare som inte är administratörer.933 Till exempel, 

o EMUI, MIUI, OneUI (Android) 

o Gnome, KDE, Unity (Linux) 

o ”Windows” 

o Fritextsvar (Ange tillräckligt med detaljer för att kunna söka fram och utreda varje gräns-
snitt. Till exempel, ansvarig leverantör.) 

– Antal användningar [instanser] av operativsystemet.934 

– Totala kostnader:935 

o För licenser och giltighetsperioden för licenserna. 

o För förvaltning. Till exempel, administratörer, tekniker, hjälpcenter. 

11.2.1.1.3 Emulering 

Syftet med frågan är att få vetskap om verksamheter skulle kunna ha möjlighet att med tiden åter-
skapa tekniska miljöer. 

Fråga #3. Kan ni inrätta tekniska miljöer genom emulering eller kompabilitetslager?936 

                                                
929  Till exempel, om verksamheten har installerat 50 stycken Windows 10 ”Home”, 25 stycken Windows ”Pro” 

avser det alltså fortfarande endast två typer av operativsystem. 
930  Till exempel, Android 11, BSD (FreeBSD, NetBSD och OpenBSD), iOS, Linux (Chrome OS, RHEL, OpenSU-

SE), Windows 10 (Enterprise, Team, IoT). 
931  Till exempel, Arch Linux, Debian, SlackWare, Red Hat. 
932  Till exempel, i kameror, kontorskopiator, eller datorer och mobiltelefoner från icke-dominerande leverantörer. 
933  För Windows är den grafiska miljön vanligtvis bunden till versionen av operativsystemet. Till exempel, Windows 

7, 8, 10. Det finns emellertid möjligheter att ändra ”skalet” även för Windows, men det antas vara ovanligt inom 
offentliga verksamheter. Om verksamheten har implementerat ett annat skal kan det anges i fritextsvaret. 

934  För varje operativsystem som används kan det motsvara ett installerat operativsystem, men det är möjligt att 
en och samma installation av operativsystem används flera gånger. Till exempel, genom flera användarkonton 
eller genom att operativsystemet virtualiseras. Av betydelse är alltså antalet användningar av varje typ av 
operativsystemet. Till exempel, ett operativsystem som har 25 användarkonton, ”används” endast en gång, 
medan ett operativsystem installerat för var och en av 50 användare ”används” 50 gånger. 

935  Det vill säga, kostnaden för samtliga ”användningar” av operativsystemet. 
936  För likheter och skillnader mellan emulering, kompabilitetslager [och virtualisering], se vidare författningskom-

mentarerna till definitionen teknisk process. I sammanhanget avses särskilt möjligheten att exekvera program 
för en specifik teknisk miljö, i en annan teknisk miljö. Till exempel, operativsystem för specifik hårdvara kan 
exekveras på annan hårdvara som alltså emulerar nödvändig specifik hårdvara, eller program för ett specifikt 
operativsystem kan exekveras i ett annat operativsystem. Vanligt förekommande är att exekvera 32-bit-
program i tekniska miljöer i 64-bit. 
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– Ja 

– Nej 

Fråga #4. Om ja på Fråga #3, exekveras ni program i sådana tekniska miljöer i nuläget? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #5. Om nej på Fråga #3 eller Fråga #4, varför inte? (flervalsalternativ) 
På grund av: 

– Kostnader för licenser. 

– Arbetsinsatser för att inrätta. 

– Arbetsinsatser för att förvalta. 

– Det går inte att säkerställa säkerhetsuppdateringar för sådana tekniska miljöer. 

– Det går inte att förvalta program, produkter eller tjänster i sådana tekniska miljöer. Till exempel, 
för att de är proprietära och har upphört, kan eller kommer att upphöra. 

– Det är billigare att byta ut hela den tekniska miljön. 

– Vi saknar kunskap och, eller kompetens om emulering eller kompabilitetslager. 

– Vi inte har ett sådant behov hos oss. 

– Vi inte har ett sådant krav på oss.937 

– Annat (fritextsvar). 

Fråga #6. Känner ni till eller har ni övervägt att använda… (flervalsalternativ) 

– Qemu     (känner till, har övervägt) 

– ReactOS    (känner till, har övervägt) 

– Wine     (känner till, har övervägt) 

– WSL (Windows Subsystem for Linux)  (känner till, har övervägt) 

– Nej men vi känner till, eller har övervägt… (Fritextsvar) 

11.2.1.1.4 Virtualisering 

Syftet med frågan är att få vetskap om verksamheters möjligheter att organisera olika tekniska mil-
jöer. 

Fråga #7. Kan ni virtualisera tekniska miljöer?938 

                                                
937  Här kan tänkas att verksamheter har ett behov, men kan sakna tydlig grund för att fatta beslut. Till exempel, i 

författning eller beslut. 
938  För vad som avses med virtualisering [och likheter och skillnader med emulering, kompabilitetslager], se vidare 

författningskommentarerna till definitionen teknisk process. I sammanhanget avses särskilt tekniska metoder 
som framställer ”virtuella behållare”, vilket kan benämnas operativsystemsnivåvirtualisering (eng. OS Level 
Virtualization) eller utrymmesbegränsning (eng. containerization), och skapar [operativsystems- eller applika-
tions-] behållare (eng. containers), fängelser (eng. jail), partitioner, eller virtuella miljöer. 
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– Ja 

– Nej 

Fråga #8. Om ja på Fråga #7, virtualiserar ni program i tekniska miljöer i nuläget? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #9. Om nej på Fråga #7 eller Fråga #8, varför inte? (flervalsalternativ) 
På grund av: 

– Kostnader för licenser. 

– Arbetsinsatser för att inrätta. 

– Arbetsinsatser för att förvalta. 

– Att det inte går att säkerställa säkerhetsuppdateringar för den virtualiserade tekniska miljön. 

– Att det inte går att förvalta program, produkter eller tjänster i den virtualiserade tekniska miljön. 
Till exempel, för att de är proprietära och har upphört, kan eller kommer att upphöra. 

– Att det är billigare att ha flera tekniska miljöer. 

– Att vi saknar kunskap och, eller kompetens om virtualisering. 

– Att vi inte har ett sådant behov hos oss. 

– Att vi inte har ett sådant krav på oss.939 

– Annat (fritextsvar). 

Fråga #10. Känner ni till eller har ni övervägt att använda… (flervalsalternativ) 

– Docker     (känner till, har övervägt) 

– LXC, LXD, LXCFS   (känner till, har övervägt) 

– OpenVZ    (känner till, har övervägt) 

– Qemu    (känner till, har övervägt) 

– Nej men vi känner till, eller har övervägt… (Fritextsvar) 

11.2.1.1.5 Program, produkter eller tjänster 

Med program avses i detta sammanhang alla program som inte är en del av Operativsystemet (a. 
11.2.1.1.2). Det antas att alla verksamheter kan installera program på sina operativsystem. Till ex-
empel, ”appar” eller programbibliotek. Undantaget är om operativsystemet är anpassats av leveran-
tör eller är specifikt för hårdvara. Exempel på det förra kan vara så kallade ”kioskar”, meden det 
senare kan vara diktafoner, kameror, kopiatorer, mobiltelefoner. 
 
En skillnad måste göras mellan program, produkter eller tjänster som verksamheten reglerar eller 
främjar användningen av, och sådana som användare kan använda självständigt. Frågorna i detta 
avsnitt avser program, produkter och tjänster som verksamheten officiellt beslutat ska användas 

                                                
939  Här kan tänkas att verksamheter har ett behov, men kan sakna tydlig grund för att utföra en åtgärd. 
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genom att installera eller konfigurera dem för verksamheten. Begreppen ”installera” och ”konfigure-
ra”  ska tolkas extensivt, och innefattar alla åtgärder en verksamhet vidtar för att anställda ska använ-
da vissa program, produkter, eller tjänster. Till exempel, verksamheten skapar för sina användare 
en ”genväg” för en specifik sökmotor på deras skrivbord eller i deras webbläsare, eller att verksam-
heten öppnar ett användarkonto i verksamhetens namn på sociala medier för att främja verksamhe-
ten. Utanför frågan faller däremot sådana program, produkter och tjänster som varje användare 
själva kan använda antingen genom att installera dem lokalt eller genom en webbtjänst. 

Fråga #11. Vilka installerade eller konfigurerade program, produkter eller tjänster ska eller 
kan användas av de med Användarkonton (a. 11.2.1.1.6) som inte är administra-
törer? 

Uppmärksamma att närmare grupperingar av användare har avgränsats bort. Till exempel, vissa 
användare kanske har tillgång till ett bildregeringsprogram, men inte andra. Av betydelse är varje 
typ av program som förekommer för en eller fler användare. Av samma anledning är det inte av 
betydelse om programmet är installerad på en server eller i ”molnet” och användare har fjärråtkomst. 
Till exempel, genom ett webbgränssnitt, ”klientdatorer”, eller VPN. 
 
För varje typ av program, produkt eller tjänst: 

– Ange namn, version, och annan nödvändig identifierare för att kunna särskilja dem och söka 
fram information om dem. 

– Är källkoden öppen? 

o Ja 

o Nej 

– Är den (flervalsalternativ för de som svarat ja på frågorna om emulering, kompatibilitetslager, 
eller virtualisering) 

o emulerad,  

o beroende av ett kompatibilitetslager, och, eller 

o virtualiserad? 

– Vilket Gränssnitt används? 

o CLI, GUI, HLI, TUI, VUI, och, eller WUI. 

– Hur många användarkonton använder eller har tillgång till programmet? 

o Alla 

o Antal (specifikt) 

o Antal (uppskattat) 

– Totala kostnader:940 

o För licenser och giltighetsperioden för licenserna. 

o Förvaltning. Till exempel, administratörer, tekniker, hjälpcenter. 

                                                
940  Det vill säga, kostnaden för samtliga ”användningar” av programmet, produkten, eller tjänsten. 
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Fråga #12. Om källkoden till ett eller flera program, en eller flera produkter eller tjänster är 
öppna, bidrar verksamheten direkt eller indirekt till utvecklingen av källkoden för 
några av dem? (flervalsalternativ) 

– Ja, indirekt, 

o med donationer, 

o genom köp av till källkoden anslutna och avgiftsbelagda produkter eller tjänster. 

o Annat (fritextsvar) 

– Ja, direkt, 

o med bidrag till källkoden, 

o med bidrag till dokumentationen av källkoden, 

o genom rapportering av fel, ”buggar” eller andra tekniska frågor gällande källkoden. 

o Annat (fritextsvar) 

– Nej. 

Fråga #13. Om nej på Fråga #12, varför inte? 

– Fritextsvar. 

11.2.1.1.6 Användarkonton 

Med användare i detta sammanhang avses personer som exekverar program på operativsystemet 
för ett visst syfte.941 Dessa användare har antingen fullständiga eller begränsade behörigheter att 
exekverar program på operativsystemet. Den förra typen av användare benämns vanligtvis admini-
stratörer eller rot, vilka bestämmer behörigheter för övriga användare. Den senare typen av använd-
are, övriga användare, eller ”vanliga användare”, ofta endast benämnda ”användare”, är vanligtvis 
behöriga att ändra vissa inställningar i operativsystemet, och exekvera program som inte kräver 
särskilda rättigheter, och ändra inställningar i dem. Mer priviligierade användare tilldelas vissa admi-
nistrativa rättigheter. Till exempel, att installera program eller ändra vissa inställningar i operativsys-
temet. 
 
Syftet med frågorna i detta avsnitt är att få svar på vilken behörighet ”vanliga användare” har  på 
operativsystemen under deras kontroll, och därigenom få en inblick i vem som gör eller kan göra 
vilka val av materiel och metoder i en verksamhet i enskilda fall. Antagandet är att i centralt styrda 
verksamheter har vanliga användare få, om några, möjligheter att påverka val av materiel och me-
toder. Omvänt antas att decentraliserade verksamheter möjliggör för vanliga användare att påverka 
val av materiel och metoder, men ökar även risken för att de kan avvika från centrala policyer. 

Fråga #14. Hur många användare [användarkonton] finns i det i verksamheten? 

– Antal användare (beräknat) 

– Antal användare (uppskattat) 

Fråga #15. Hur många av användarna är administratörer? 

                                                
941  Med andra ord, användarkonton för systemadministration, eller för andra användare än människor, kan bortses 

från i detta sammanhang. 
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– Antal användare (beräknat) 

– Antal användare (uppskattat) 

Fråga #16. Hos övriga användare, vilka begränsningar finns för användningen av operativ-
systemet? 

– Övriga användare får 

o endast läsa och skriva data i enlighet med vad det grafiska gränssnittet till vårt program, 
vår produkt eller tjänst tillåter, 

o endast exekvera program som installerats av administratör, 

o installera i förhand godkända program (och exekvera dem), eller 

o installera program som endast kräver grundläggande behörighet  (och exekvera dem). 

Fråga #17. Är användarna begränsade i vilka webbplatser de kan besöka? 

– Nej 

– Ja 

Fråga #18. Om ja på Fråga #17, har ni hindrat åtkomst till webbplatser som specifikt tillåter 
framställning av elektroniska handlingar? 

Det antas att hindren innefattar eller kan innefatta ”mindre lämpliga sidor att besöka i tjänst”. Av 
intresse här är emellertid om användare är avgränsade från webbplatser som kan användas för att 
framställa elektroniska handlingar. Till exempel, webbtjänster som erbjuder kostnadsfritt konver-
tering av format, redigering av dokument, eller OCR av bilder. 

– Nej 

– Ja, följande webbplatser har förbjudits (ange URL). 

11.2.1.2 Specifikationer 

Syftet med frågan är att kartlägga till vilken utsträckning verksamheter har underlag för att imple-
mentera binära och, eller informations- format. 

Fråga #19. Ange varje specifikation ni har införskaffat för de format ni implementerar för era 
elektroniska handlingar. 

Fråga #20. Ange den totala kostnaden för samtliga specifikationer. 

Fråga #21. Finns det dokumentation på hur specifikationerna ska implementeras? 
Till exempel, anvisningar, handböcker, kommentarer i källkod, eller vägledning för val av inställningar 
för olika typer av innehåll. 

Fråga #22. Ange källor för att tolka och implementera specifikationen. 
Till exempel, intern dokumentation, tekniska anteckningar, specifika webbplatser, interna diskussio-
ner. 
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11.2.2 Kunskap och kompetens 

Syftet är att få underlag om användarnas kunskaper och kompetenser enligt Tabell 46. Det innebär 
emellertid att en sådan enkät måste rikta sig till varje enskild användare i en verksamhet. Ett alter-
nativ är att en specifik person i en verksamhet istället får uppskatta kunskapen och kompetensen för 
användarna i verksamheten, vilket däremot innebär att personen svarar utifrån sin uppfattning av 
andra personer. Det tilltänkta tillvägagångssättet är därför att försöka inhämta specifika och konkreta 
uppgifter om anställningar i verksamheten. 
 
Frågorna har betydelse med hänsyn till nuläget av kunskap och kompetens hos verksamheter, vilket 
inte heller finns indikationer på att det kommer förbättras under närmaste tid. Riksarkivets insatser 
måste därför dels preciseras efter målgruppens kunskap och kompetens, dels utformas så att det 
underlättar kommunikation. 
 
Syftet med detta avsnitt är att få inblick i vilka kvalifikationer som förekommer hos verksamhetens 
anställda. En skillnad görs mellan Administratörer (a. 11.2.2.1) och ”övriga användare”, däribland 
innefattat så kallade priviligierade användare, vilka antingen ses som De som framställer elektroni-
ska handlingar för att använda och hantera information (a. 11.2.2.1.2) eller De som framställer elek-
troniska handlingar i form och funktion av program (a. 11.2.2.1.3). Dessa ”övriga användare” i en 
verksamhet antas använda materiel och metoder för att utföra arbetsuppgifter som avser att fullgöra 
verksamhetens uppgifter enligt gällande rätt. Till exempel, instruktioner från regeringen, eller skyldig-
heter i författningar. Dessa användare antas använda och hantera materiel och metoder för att fram-
ställa elektroniska handlingar som så småningom har eller kan få betydelse för 3 § arkivlagen. 
 
Förutom nämnda användare är det därutöver av intresse att få vetskap om kunskapen och kompe-
tensen hos De som fattar beslut eller de som kan påverka beslutsfattare (a. 11.2.2.1.1). 

11.2.2.1 Administratörer 

Administratörer bör vara de som ansvarar för att inrätta och förvalta den tekniska miljön. Ramen för 
deras kunskaper och kompetens avgränsar verksamhetens tekniska förutsättningar. Att söka fram 
deras CV eller andra dokumenterade meriter kan bli överväldigande. Av denna anledning avser frå-
gorna att istället få svar på vilka krav som ställs av verksamheten. Svaren kan avgränsas antingen 
till en tidsperiod eller senaste antal anställda, åtminstone ett par fall bör fångas. Ange om svaren är 
ett antagande om att verksamheten ställer sådana krav utifrån ”policy” eller att svaret grundar sig i 
dokumenterade fall. Till exempel, utfärdade ansökningsannonser. 
 
Uppmärksamma att frågorna omfattar arkivarier, eller andra, som riktat sig mot ”IKT” och arbetar helt 
eller delvis med ”systemadministration”. 

Fråga #23. Vilka utbildningskrav ställs vid anställningar? (flervalsalternativ) 

– Självlärd     (antagande, verifierat) 

– Utbildning på gymnasial- eller lägre nivå  (antagande, verifierat) 

– Utbildning på universitets- eller högre nivå  (antagande, verifierat) 

– Utbildningens inriktning måste vara mot IKT eller liknande (antagande, verifierat) 

– Certifierad av leverantör   (antagande, verifierat) 

– Andra krav    (fritextsvar) 
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Fråga #24. Vilka kunskapskrav ställs vid anställningar? (flervalsalternativ) 

– Har kunskap om de standarder verksamheten implementerar. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika standarder. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika operativsystem. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika programbibliotek. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika program. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika datorspråk. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika format. 

– Kan läsa andras källkod, anpassa och kompilera dem. 

– Andra krav (fritextsvar). 

Fråga #25. Vilka erfarenhetskrav ställs vid anställningar? (flervalsalternativ) 

– Antal arbetade år med samma eller liknande anställning. 

– Kan uppvisa exempel på egenutvecklad kod. Till exempel, från tidigare arbete eller från fritid. 

– Kan uppvisa exempel på program- eller systemimplementering. Till exempel, från tidigare arbete 
eller från fritid. 

– Har implementerat någon standard. 

– Har bidragit till ett öppet källkodsprojekt. 

– Andra krav (fritextsvar). 

11.2.2.1.1 De som fattar beslut eller de som kan påverka beslutsfattare 

Till exempel, de som fattar beslut eller de som kan påverka beslutsfattare avser verksamhetschefen, 
chefer för IT eller inköp, respektive experter, handläggare, jurister konsulter, rådgivare, upphandlare, 
utredare. Administratörer och olika typer av tekniska utvecklare omfattas av avsnitt 11.2.2.1 res-
pektive 11.2.2.1.3. Svaren kan avgränsas till antingen en tidsperiod eller senaste antal fattade beslut, 
åtminstone ett par fall bör fångas. 

Fråga #26. Vilka i verksamheten fattar slutligt beslut om vilka materiel och metoder som verk-
samheten ska använda? 

– För varje person som kan fatta ett beslut, 

o ange arbetstitel enligt anställningsavtal (fritextsvar), 

o ange angivna kvalifikationer av ”IT” i deras CV eller andra dokumenterade meriter (fri-
textsvar).942 

Fråga #27. Vilka i verksamheten formulerar och ställer krav på materiel och metoder som 
verksamheten ska använda? 

– För varje person som tar fram underlaget för beslut, 

                                                
942  Till exempel, erfarenhet med operativsystem X i Y år, eller utbildning inom ”digitalisering”. 
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o ange arbetstitel enligt anställningsavtal (fritextsvar), 

o ange angivna kvalifikationer av ”IT” i deras CV eller andra dokumenterade meriter (fri-
textsvar). 

11.2.2.1.2 De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information 

De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information (a. 5.2.1.1) avser 
sådana elektroniska handlingar med ett innehåll som är föremål för människor så att dessa kan tolka 
och förstå verksamheten. Till exempel, arkivarier, ekonomer, handläggare, jurister, kommunikatörer, 
utredare, verksamhetsadministratör.943 Att söka fram deras CV eller andra dokumenterade meriter 
kan bli överväldigande. Av denna anledning avser frågorna att istället få svar på vilka krav som ställs 
av verksamheten. Svaren kan avgränsas till antingen en tidsperiod eller senaste antal anställda, 
åtminstone ett par fall bör fångas. Ange om svaren är ett antagande om att verksamheten ställer 
sådana krav utifrån ”policy” eller att svaret grundar sig i dokumenterade fall. Till exempel, utfärdade 
ansökningsannonser. 

Fråga #28. Ställs krav på att anställningssökande ska ha förkunskaper om verksamhetens 
Program, produkter eller tjänster (a. 11.2.1.1.5)? 

– Ja (antagande, verifierat) 

– Nej (antagande, verifierat) 

Fråga #29. Har utbildning anordnats för de anställda att kunna använda och hantera de 
Program, produkter eller tjänster (a. 11.2.1.1.5) som används i verksamheten? 

– Ja (antagande, verifierat) 

– Nej (antagande, verifierat) 

11.2.2.1.3 De som framställer elektroniska handlingar i form och funktion av program 

De som framställer elektroniska handlingar i form och funktion av program (a. 5.2.1.2) avser elektro-
niska handlingar med ett innehåll som är föremål för datorer så att dessa kan framställa och återge 
elektroniska handlingar. Till exempel, databasutvecklare, programutvecklare, systemutvecklare. Att 
söka fram deras CV eller andra dokumenterade meriter kan bli överväldigande. Av denna anledning 
avser frågorna att få svar på vilka krav som ställs av verksamheten. Svaren kan avgränsas till antin-
gen en tidsperiod eller senaste antal anställda, åtminstone ett par fall bör fångas. Ange om svaren 
är ett antagande om att verksamheten ställer sådana krav utifrån ”policy” eller att svaret grundar sig 
i dokumenterade fall. Till exempel, utfärdade ansökningsannonser. 
 
Uppmärksamma att frågan omfattar arkivarier, eller andra, som riktat sig mot ”IKT” och arbetar helt 
eller delvis med ”utveckling”. 

Fråga #30. Vilka utbildningskrav ställs vid anställningar? (flervalsalternativ) 

– Självlärd     (antagande, verifierat) 

– Utbildning på gymnasial- eller lägre nivå  (antagande, verifierat) 

– Utbildning på universitets- eller högre nivå  (antagande, verifierat) 

– Utbildningens inriktning måste vara mot IKT eller liknande (antagande, verifierat) 

                                                
943  Det vill säga, inte sådana administratörer för operativsystemen som berörts i Användarkonton (a. 11.2.1.1.6). 
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– Certifierad av leverantör   (antagande, verifierat) 

– Andra krav    (fritextsvar) 

Fråga #31. Vilka kunskapskrav ställs vid anställningar? (flervalsalternativ) 

– Har kunskap om de standarder verksamheten implementerar. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika standarder. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika algoritmer och datastrukturer. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika format. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika datorspråk. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika programbibliotek. 

– Kan redogöra likheter och skillnader mellan olika program. 

– Kan läsa andras källkod, anpassa och kompilera dem. 

– Andra krav (fritextsvar). 

Fråga #32. Vilka erfarenhetskrav ställs vid anställningar? (flervalsalternativ) 

– Antal arbetade år med samma eller liknande anställning. 

– Kan uppvisa exempel på egenutvecklad kod. Till exempel, från tidigare arbete eller från fritid. 

– Kan uppvisa exempel på program- eller systemimplementering. Till exempel, från tidigare arbete 
eller från fritid. 

– Har implementerat någon standard. 

– Har bidragit till ett öppet källkodsprojekt. 

– Andra krav (fritextsvar). 

11.2.2.2 Hjälpstöd 

Syftet med frågorna i detta avsnitt är att försöka få indikationer på kunskapen och kompetensen hos 
De som framställer elektroniska handlingar för att använda och hantera information (a. 11.2.2.1.2) 
genom de frågor som de ställer till det tekniska hjälpstödet i en verksamhet. Om möjligt ange för de 
två senaste verksamhetsåreten, annars det senaste eller senast år som det finns uppgifter om. 

Fråga #33. Hur många frågor inkommer till verksamhetens hjälpstöd för IT? 

Fråga #34. Hur många arbetstimmar tas i anspråk för att avhjälpa fel av verksamhetens hjälp-
stöd för IT? 

Fråga #35. Vad är den totala kostnaden i pengar för verksamhetens hjälpstöd för IT? 

Fråga #36. Ange minst de fyra högst vanligaste frågorna som inkommer till hjälpstöd. 

1. … 

2. … 

3. … 
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4. … 

11.2.2.3 Uppfattningar i policy och utredningar 

Syftet med frågorna i detta avsnitt är att få indirekta indikationer på kunskap och kompetens genom 
formulerade policyer, eller utredningar till grund för beslut. Till exempel, riskanalyser, interna enkäter. 

Fråga #37. Finns det underlag för hur nöjda de anställda är med de program, produkter eller 
tjänster som verksamheten använder? 

– Nej 

– Ja, nämligen (fritextsvar). 

Fråga #38. Finns det underlag för vilka program, produkter eller tjänster anställda vill använ-
da eller inte använda? 

– Nej 

– Ja, nämligen (fritextsvar). 

11.3 Verksamhetens elektroniska handlingar 

Syftet med frågorna i detta avsnitt är att få en uppfattning om antalet och omfattningen av elektroni-
ska handlingar i en verksamhet. 

11.3.1 Antalet elektroniska handlingar 

Det kan hända att vissa verksamheter har andra representationer av datafiler. Till exempel, i ”objekt-
lagring” används termen ”dataobjekt”. Av betydelse här är representationen av de minsta avgränsa-
de ”digitala objekten” i ett ”system”, vilket alltså frågorna i detta avsnitt avser med termen ”datafil”.  

Fråga #39. Vad är det totala antalet av och storleken på datafiler i era filsystem? 
För varje filsystem: 

– Ange filsystemets format. Till exempel ”CD”, ”DVD” (ISO 9660, UDF), Ext4, Fat32, NTFS. Om 
någon typ av objektlagring, ange standard eller den benämnda implementeringen av leverantör. 

– Ange den totala tillgängliga utrymmet för filsystemet partitionerat på lagringsenheten. 

– Ange totalt använt utrymme för samtliga datafiler i MiB, GiB eller TiB. 

Fråga #40. Vad är den totala kostnaden för alla lagrade datafiler? 
I första hand, om möjligt ange kostnaden för använt utrymme. Till exempel, total kostnad för att lagra 
431 GiB. Det kan emellertid vara krävande att beräkna använt utrymme. I andra hand, ange kostnad-
en för lagringsenheter som använts till någon utsträckning. Till exempel, kostnaden för en lagrings-
enhet på 1 TiB, även om endast använt utrymme är 100 MiB. 
 

– Total kostnad … SEK för att lagra … GiB, eller 

– Total kostnad … SEK för antal … lagringsenheter på totalt … GiB. 

Fråga #41. Av det totala antalet datafiler, vilken andel är allmänna handlingar? 
Uppmärksamma att arkivhandlingar är allmänna handlingar. 
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Fråga #42. Av den totala storleken på samtliga datafiler, vilken andel är allmänna handlingar? 
Uppmärksamma att arkivhandlingar är allmänna handlingar. 

11.4 Verksamhetens behov och krav 

Syftet med frågorna i detta avsnitt är att få underlag om verksamheters behov och krav. 

11.4.1 Arkivering 

Syftet med frågorna är att fånga verksamheternas inställning till bevarande; försöker verksamheten 
från början framställa elektroniska handlingar så att dessa handlingar kan återges för den tid handlin-
garna ska användas och hanteras. Det vill säga, behovet av beständighet. 
 
Behovet av beständighet avser endast ett behov av att handlingarna är beständiga. Detta behov kan 
vara för ett år, hundra år, eller enstaka tillfällen. Till exempel, en elektronisk handling kan framställas 
på ett sådant sätt som inte möjliggör någon återgivning alls. Det vill säga, om behovet av bestän-
dighet är att återge den elektroniska handlingen för endast en gång efter framställning så uppfylls 
inte behovet. Med andra ord, har verksamheten vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna framställa 
elektroniska handlingar med hänsyn till den tid handlingarna ska användas och hanteras? 

Fråga #43. Försöker verksamheten framställa elektroniska handlingar som från början är läm-
pliga med hänsyn till behovet av beständighet? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #44. Om nej på Fråga #43, varför inte? 

– Fritextsvar 

Fråga #45. Om ja på Fråga #43, ge exempel på hur? 

– Fritextsvar 

11.4.2 Bevarande 

Fråga #46. Vem är er arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar? 
För statliga, kommunala och regionala myndigheter framgår det av svarandens avsändare, men 
enkäten skickas ut till andra aktörer. Till exempel, företag och enskilda. 

– Statlig 

– Regional 

– Kommunal 

– Kommunalförbund 

– Annan med motsvarande ansvar (fritextsvar) 

– Har ingen arkivmyndighet. 

Fråga #47. Om ni inte har en arkivmyndighet enligt Fråga #46, söker ni er till en arkivmyndig-
het gällande vissa frågor. Till exempel, för information, råd eller vägledning? 

– Nej 
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– Ja, nämligen … (fritextsvar). 

Fråga #48-50 Av det totala antalet datafiler som är allmänna handlingar (Fråga #41)… 

Fråga #48. Hur många ska bevaras för all framtid? 

– Antal eller procent (beräknat, uppskattat) 

Fråga #49. Hur många ska överlämnas till er arkivmyndighet? 
Det vill säga, det är bestämt med viss säkerhet att handlingarna ska överlämnas till arkivmyndighet-
en. 

– Antal eller procent (beräknat, uppskattat) 

Fråga #50. Hur många ska bevaras för begränsad tid (och inte överlämnas till er arkivmyndig-
het)? 

Det vill säga, det är bestämt att handlingarna ska gallras. 

– Antal eller procent (0-4 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (5-9 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (10-19 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (20-29 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (30 år eller mer) (beräknat, uppskattat) 

Fråga #51-53 Av den totala storleken av datafiler som är allmänna handlingar (Fråga #42)… 

Fråga #51. Hur många ska bevaras för all framtid? 

– Antal eller procent (beräknat, uppskattat) 

Fråga #52. Hur många ska överlämnas till er arkivmyndighet? 
Det vill säga, det är bestämt med viss säkerhet att handlingarna ska överlämnas till arkivmyndighet-
en. 

– Antal eller procent (beräknat, uppskattat) 

Fråga #53. Hur många ska bevaras för begränsad tid (och inte överlämnas till er arkivmyndig-
het)? 

Det vill säga, det är bestämt att handlingarna ska gallras. 

– Antal eller procent (0-4 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (5-9 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (10-19 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (20-29 år) (beräknat, uppskattat) 

– Antal eller procent (30 år eller mer) (beräknat, uppskattat) 

11.4.3 Ekonomi och resurser 

Syftet med frågorna är att få referenspunkter för att jämföra Kostnader och nyckeltal (a. 2.3.5) för  
materiel och metoder. Till exempel, om verksamheten lägger ner 1 000 000 SEK på materiel och 
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metoder är det en låg eller hög summa? Det beror bland annat på verksamheten och dess storlek. 
Ett sätt att mäta storleken är utifrån budget och anställda. Andra jämförelsepunkter är avsedda nyttor 
för Verksamhetens behov och krav (a. 11.4). 

Fråga #54. Vad är verksamhetens totala budget? 

– För år … är eller var den … 

Fråga #55. Hur många anställda har verksamheten? 

– För år … är eller var antalet anställda … 

Fråga #56. Vad är verksamhetens budget för ”IKT”? 

– För år … är eller var den … 

Fråga #57. Hur många anställda har ”IKT-verksamheten”? 

– För år … är eller var antalet anställda … 

Fråga #58. Vad är verksamhetens budget för ”arkivverksamheten”? 

– För år … är eller var den … 

Fråga #59. Hur många anställda har ”arkivverksamheten”? 

– För år … är eller var antalet anställda … 

11.4.4 Policy om användning och hantering 

Fråga #60. Finns det regler (policy) för användningen av funktionaliteter i elektroniska hand-
lingar? 

Till exempel, val av användandet av formatmallar, komprimering, länkar, tabeller, teckensnitt? 

– Nej 

– Ja, nämligen … (fritextsvar). 

11.5 Konsekvenser av Riksarkivets insatser 

11.5.1 Författning om tekniska krav för materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet 

11.5.1.1 Tillämpningen av författningen 

Fråga #61. Tillämpas författningen? (flervalsalternativ) 

– Vi tillämpar författningen indirekt: 

o Vi tillämpar vår arkivmyndighets regler, vilken ska utgå från författningen. 

– Vi tillämpar författningen direkt; 

o Vi gör urvalet av våra materiel och metoder utifrån författningen. 

o Varje anställd får tillämpa kraven vid framställning av elektroniska handlingar. 

o Vi är en arkivmyndighet och gör vårt urval utifrån författningen. 

– Vi tillämpar inte författningen (fritextsvar). 
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Fråga #62. Om författningen tillämpas enligt Fråga #61, hur tillämpas författningen? (flervals-
alternativ) 

– Genom ett tillämpningsbeslut. 

– Genom interna styrdokument, dokumentation, handböcker och vägledningar. 

– Genom att varje anställd får leta upp, läsa och tolka författningen. 

Fråga #63. Vem eller vilka i er verksamhet har fått ansvar att införliva författningen i er verk-
samhet?  

– För varje ansvarig: ange yrkestitel, roll, funktion, eller motsvarande. 

Fråga #64. Tillämpar ni undantagsbestämmelsen i 4 kapitlet 4 §? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #65. Om ja på Fråga #64, i vilka fall? 
För varje fall, ange: 

– hur den elektroniska handlingen är avsedd att användas och hanteras. 

– den elektroniska handlingens form och funktion. 

– de materiel och metoder som istället används. 

– om ni har samrått med er arkivmyndighet innan beslut att tillämpa undantagsbestämmelsen. 

– de åtgärder som vidtagits för att säkerställa beständigheten. 

– hur ni har påvisat eller kan påvisa att åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa beständigheten 
och arkivbeständigheten. 

Fråga #66. Utför ni tekniska kontroller? (flervalsalternativ) 

– Ja, materiella kontroller 

– Ja, formella kontroller 

– Ja, policy-kontroller 

– Ja, kontroll av form och funktion 

– Nej, inga kontroller görs. 

Fråga #67. Om ja på Fråga #66, när utförs kontrollen? 

– Vid eller direkt efter framställning. 

– Senare, men samtliga framställningar kontrolleras. 

– Senare, men endast i urval (stickprovskontroller). 

Fråga #68. Använder ni referensimplementeringar? 

– Ja, vi använder eller följer minst en referensimplementering för framställningen av elektroniska 
handlingar. 
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– Nej 

11.5.1.2 Författningens utformning 

Fråga #69. Är de tekniska kraven språkligt enkla att förstå? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #70. Om nej på Fråga #69, kan ni ge några exempel på vilka texter som har varit svårast 
att förstå, och hur de har tolkats? 

– Fritextsvar 

Fråga #71. Är de tekniska kravens syfte enkla att förstå? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #72. Om nej på Fråga #71, kan ni ge några exempel på vilka tekniska krav som har varit 
svårast att förstå och hur de har tolkats? 

– Fritextsvar 

11.5.1.3 Konsekvenserna av att tillämpa författningen 

Fråga #73. Vilka i verksamheten har uttryckligen uppfattat författningen som mer eller mindre 
hjälpsamt? 

För varje person, eller antal av personer: 

– Ange om uppfattningen var positiv eller negativ. 

– Ange deras yrkestitel, roll, funktion, eller liknande. 

Fråga #74. Har författningen inneburit direkt ökade kostnader? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #75. Om ja Fråga #74, ange de tre högsta kostnader som tillkommit till följd att tillämpa 
ett eller flera tekniska krav. 

1. Tekniska krav om … har medfört kostnader på omkring … eftersom vi var tvungna att… 

2. … 

3. … 

11.5.2 Författning om arkivrättsliga krav för framställningen av allmänna handlingar  

Frågorna i detta avsnitt är avgränsade till de som omfattas av författningen; dels statliga myndighet-
er, dels enskilda organs verksamhet, svenska kyrkans verksamhet, och OSL-organs verksamhet 
under vissa omständigheter. 
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11.5.2.1 Tillämpningen av författningen 

Fråga #76. Tillämpas författningen? (flervalsalternativ) 

– Vi gör urvalet av våra materiel och metoder utifrån författningen. 

– Varje anställd får tillämpa kraven vid framställning av allmänna handlingar. 

– Vi tillämpar inte författningen (fritextsvar). 

Fråga #77. Om författningen tillämpas enligt Fråga #76, hur tillämpas författningen? (flervals-
alternativ) 

– Genom ett tillämpningsbeslut. 

– Genom interna styrdokument, dokumentation, handböcker, och vägledningar. 

– Genom att varje anställd får leta upp, läsa och tolka författningen. 

Fråga #78. Vem eller vilka i er verksamhet har fått ansvar att införliva författningen i er verk-
samhet? 

– För varje ansvarig: ange yrkestitel, roll, funktion, eller motsvarande. 

11.5.2.2 Författningens utformning 

Fråga #79. Är de arkivrättsliga kraven språkligt enkla att förstå? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #80. Om nej på Fråga #79, kan ni ge några exempel på vilka texter som har varit svårast 
att förstå, och hur de har tolkats? 

– Fritextsvar 

Fråga #81. Är de arkivrättsliga kravens syfte enkla att förstå? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #82. Om nej på Fråga #81, kan ni ge några exempel på vilka arkivrättsliga krav som har 
varit svårast att förstå och hur de har tolkats? 

– Fritextsvar 

11.5.2.3 Konsekvenserna av att tillämpa författningen 

Fråga #83. Vilka i verksamheten har uttryckligen uppfattat författningen som mer eller mindre 
hjälpsamt? 

För varje person, eller antal av personer: 

– Ange om uppfattningen var positiv eller negativ. 

– Ange deras yrkestitel, roll, funktion, eller liknande. 
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Fråga #84. Har författningen inneburit direkt ökade kostnader? 

– Ja 

– Nej 

Fråga #85. Om ja Fråga #84, ange de tre högsta kostnader som tillkommit till följd att tillämpa 
ett eller flera tekniska krav. 

1. Tekniska krav om … har medfört kostnader på omkring … eftersom vi var tvungna att… 

2. … 

3. … 

11.5.3 Vägledningar 

Utrymme för att ställa frågor om vägledningarna. 

11.5.4 Rådgivning och annan kommunikation med Riksarkivet 

Utrymme för att följa upp rådgivning och annan information från personer i Riksarkivet. 

11.5.5 Webbplatsen 

Utrymme för att ställa frågor om webbplatsen. 
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12 BILAGA 3. VERKSAMHETERS BESLUT, RIKTLINJER, ELLER ANDRA ANVISNINGAR 

OM MATERIEL OCH METODER FÖR ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

Sammanställningen avser att förteckna sådana handlingar som styr verksamheters val och använd-
ning av materiel och metoder för elektroniska handlingar. Andra normerande handlingar för verk-
samhetens arkiv faller utanför denna sammanställning. 

12.1 Andra verksamheter 

En sammanställning av andra verksamheter som har nära samband till den offentliga sektorn genom 
att delar av verksamheterna regleras av lag eller är en ”plattform” eller ”tjänst” för offentliga verksam-
heter. Exempel på det förra är Svenska kyrkans verksamhet, medan exempel på det senare är kom-
munala arkivförbund, eSam, Inera, Kommentus, R7e-arkiv, SkånEarkiv. 

– Svenska kyrkan, Arkivhandbok, a. 8. Digital informationsförvaltning 

– Svenska kyrkans bestämmelser, Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vård 
och annan hantering av handlingar i kyrkans arkiv944 

– Sydarkivera, arkivreglemente (2015)945 

– Sydarkivera wiki, Ljud och rörlig bild946 

12.2 Enskilda organs verksamhet 

Utrymme för att komplettera framtida revideringar med eventuella normerande handlingar för mate-
riel och metoder inom enskilda organs verksamhet. 

12.2.1 Enskilda organ som för närvarande förvarar allmänna handlingar från kommuner 

Underlag saknas. 

12.2.2 Enskilda organ som för närvarande förvarar allmänna handlingar från regioner 

Underlag saknas. 

12.2.3 Enskilda organ som för närvarande förvarar allmänna handlingar från statliga myndigheter947 

1. Chalmers Tekniska Högskola AB förvarar handlingar från Chalmers Tekniska Högskola 

2. F:a Bolinconsult AB (förvaltare av Proof Print i Norr AB) förvarar handlingar från Byggnadssty-
relsen 

3. Forsmarks Kraftgrupp AB förvarar handlingar från Statens vattenfallsverk 

4. INLANDSBANAN (IBAB) AB förvarar handlingar från Statens järnvägar 

5. Jönköpings universitet förvarar handlingar från Högskolan i Jönköping 

6. PostNord Group AB förvarar handlingar från Postverket 

7. PostNord Sverige AB förvarar handlingar från Postverket 

                                                
944  https://www.svenskakyrkan.se/filer/SvKB 2017_01.pdf (20200606) 
945  https://www.sydarkivera.se/politik/ (20200927) 
946  https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Ljud_och_rörlig_bild (20200606) 
947  Riksarkivet, Register över enskilda organ som förvarar allmänna handlingar. 
 https://riksarkivet.se/register-over-enskilda-organ-som-forvarar-allmanna-handlingar (20200924) 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/SvKB%202017_01.pdf
https://www.sydarkivera.se/politik/
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Ljud_och_rörlig_bild
https://riksarkivet.se/register-over-enskilda-organ-som-forvarar-allmanna-handlingar
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8. RISE Research Institutes of Sweden AB förvarar handlingar från Statens provningsanstalt 

9. Saab Dynamics AB förvarar handlingar från Affärsverket FFV 

10. SMP Svensk Maskinprovning AB förvarar handlingar från Statens maskinprovningar 

11. Specialfastigheter Sverige AB förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen och Statens fastig-
hetsverk 

12. Swedavia AB förvarar handlingar från Luftfartsverket 

13. Telia Sverige AB förvarar handlingar från Televerket 

14. Valneva Sweden AB förvarar handlingar från Statens Bakteriologiska Laboratorium 

15. Vasakronan AB förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen 

16. Vattenfall AB förvarar handlingar från Statens vattenfallsverk 

12.3 Kommuner 

I Tabell 60 finns en förteckning över Sveriges 290 kommuner,948 och de handlingar som påträffats 
från dem som berörde materiel och metoder för elektroniska handlingar. Totalt återfanns handlingar 
hos 209 kommuner. Den huvudsakliga källan har varit kommunernas webbplatser. För 80 kommuner 
påträffades inga sådana handlingar. För den sista av de 290 kommunerna, Gotland, hänvisas till 
regionverksamheten, eftersom Gotland är formellt en region men ansvarar även för kommunala upp-
gifter,949 och troligtvis därför förekommer i förteckningarna över båda regioner och kommuner upp-
rättade av SKR. 
 
Hos 181 kommuner återfanns handlingar rubricerade som arkivreglemente, varav två av dem som 
reglemente för hantering av arkiv, ett av dem som arkivreglemente för arkivvården, och ett av dem 
som reglemente för arkivvård. Av dessa arkivreglementen var det dels två som inte var möjligt att ta 
del av, eftersom den ena hänvisade till en bruten nerladdningslänk medan den andra hade en storlek 
på 0 byte, dels två som inte omnämnde materiel och metoder. Vissa arkivreglementen återfanns 
tillsammans med ett par andra handlingar med olika rubriceringar: en som bilaga, en som tillämp-
ningsanvisningar, en som tillämpningsföreskrifter, två som föreskrifter [för, om] arkivvård[en], och 8 
som riktlinjer, varav tre för digital arkivering, och övriga för arkiv, arkiv- och informationshantering, 
arkivförvaring och arkivbeständighet, arkivkrav för IT-system, och digital slutarkivering. Ytterligare 
en tillämpningsanvisning återfanns hos en annan kommun, men inte det tillhörande arkivreglemen-
tet. 
 
Hos 9 kommuner återfanns handlingar rubricerade som föreskrifter, varav sju som föreskrifter [för, 
om] arkivvård[en], och övriga som föreskrifter om arkivvård och informationsförvaltning, föreskrifter 
om vård av allmänna handlingar, föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering, arkiv-
föreskrifter. En av föreskrifterna hade en anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om 
arkiv- och informationshantering, och en annan hade riktlinjer för hantering av arkiv. 
 
Hos 5 kommuner återfanns handlingar rubricerade som regler, varav fyra som arkivregler och en 
som regler för den kommunala arkiv- och dokumenthanteringen. Två av arkivreglerna hade tillhö-
rande riktlinjer [för, till] arkivregler. 
 

                                                
948  https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.html (20200517) 
949  https://www.gotland.se/55228 (20200602) 

https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.html
https://www.gotland.se/55228
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Hos en kommun fanns sedan en handling rubricerad som policy för hantering av arkiv, och hos en 
annan en handling rubricerad som strategi för långsiktig informationsförvaltning. Därutöver återfanns 
en handling rubricerad som tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 
hos en av dem redan omnämnda 181 kommunerna. 
 
Hos 11 kommuner återfanns handlingar rubricerade som riktlinjer, varav 8 som riktlinje[r] för hante-
ring av arkiv, och 2 riktlinjer för [arkiv, arkivvård] och informationsförvaltning, och en som riktlinjer 
och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning. En av kommunerna hade även riktlinje om 
arkivbeständighet för elektroniska handlingar. Hos en annan kommun fanns två handlingar som kan 
klassificeras som vägledningar, vilka var rubricerade som att arkivera webb och sociala medier, att 
leverera information till e-arkiv. 

Tabell 59 Resultatet av sammanställningen av handlingar. 

Klassificering Antal hos totalt 207 kommuner 

Handlingar 287 
Arkivreglemente 177 
Föreskrifter 12 
Regler 5 
Anvisningar 4 
Riktlinjer 25 
Policy 1 
Strategi 1 
Vägledningar 2 

 
I 8 av de 288 handlingarna specificerades materiel och metoder för elektroniska handlingar, vilka 
var rubricerade som att arkivera webb och sociala medier, att leverera information till e-arkiv, riktlinje 
för arkiv- och informationshantering, riktlinje om arkivbeständighet för elektroniska handlingar, rikt-
linjer för digital slutarkivering, riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning, till-
ämpningsanvisningar, tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering. 
 
I samtliga övriga handlingar påträffades generiska krav eller generella fall för att använda och hant-
era elektroniska handlingar. En övervägande del av handlingarna verkar ha formulerats utifrån SKR 
cirkulär (1991:150) om förslag till arkivreglemente för kommuner,950 vilket Riksarkivet hade utfärdat 
i RA-FS 1991:16 ersatt av RA-FS 1995:3 men sedermera upphävd genom RA-FS 2015:5. Med fetstil 
i ursprunglig text. 
 

9  Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p [arkivlagen]) 

Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar 

informationens beständighet. 

Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former. 

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 

Kommentar: 

                                                
950  https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/1991/forslagtillarkivreglementeforkommuner.html (20200603) 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/1991/forslagtillarkivreglementeforkommuner.html
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För att inte reglementet skall tyngas med detaljer, kan arkivmyndigheten ges befogenheter att 

konkretisera innebörden av begreppen arkivbeständighet och betryggande förvaring. 

Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav 

kan därvid tjäna som norm även i kommunal arkivvård. Detta kan i så fall skrivas in i regeln. 

Regeln har begränsats till de delar av myndighetens arkiv som skall bevaras för framtiden. 

Myndigheternas arkiv består emellertid även av handlingar som kommer att gallras. Eftersom 

dessa handlingar tillkommer i en verksamhet för vilken myndigheten har hela ansvaret måste 

denna se till att handlingarna framställs och förvaras så att informationen kan användas under den 

tid som krävs. Dokumentationen måste alltid [uppfylla] de rättsliga krav som finns för 

verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftning, konsumenttjänstlag och plan- 

och bygglag, och bör givetvis beaktas vid upprättande av dokumenthanteringsplan enligt punkt 5 

i detta reglemente 

 
I huvudsak är det de första 3 styckena som är vanligt förekommande i ungefär 110 handlingar med 
omkring 35 varianser som helt eller delvis övergår till andra variationer. Närmare 46 andra variationer 
av formuleringar uppmärksammades, vilka ändrade mallen och, eller kompletterade den, eller var 
helt fristående från mallen. Det verkar som att det har funnits andra mallar eller att inspiration hämtats 
mellan kommuner eftersom 13 variationer återkom i samma lydelse ett antal gånger, varav 7 av dem 
återkom i ett antal varianser. Övriga 33 varianter uppmärksammades förekomma endast en gång 
över alla typer av handlingar. Sammanställningen har inte beaktad skillnaderna över tid. Tidigast 
påträffade framställd handling är från år 1992 och senast från år 2020. 
 
Omfattningen av kraven hade i 9 handlingar uttryckligen angetts vara oberoende av teknik, och 
termen teknikneutral används i två av handlingarna. I många handlingar är det emellertid tydligt att 
delar av kraven avser analoga handlingar och arkivlokaler, medan i andra handlingar framgår det 
inte. Detta får betydelse när kraven hänvisar till Riksarkivets föreskrifter. När kraven hänvisar speci-
fikt till Riksarkivets föreskrifter om analoga handlingar och arkivlokaler, eller i sammanhanget av det 
förra fallet som generiskt hänvisar till Riksarkivets föreskrifter är det uppenbart att det inte avser 
elektroniska handlingar. I det senare fallet däremot när det generiskt hänvisas till Riksarkivets före-
skrifter, oavsett vad avsikten har varit, kan inte kraven tolkas på ett annat sätt än att de omfattar alla 
typer av materiel och metoder. 
 
I handlingarna påträffades för val av materiel och metoder totalt 94 hänvisningar till Riksarkivets 
föreskrifter om elektroniska handlingar. Vanliga formuleringar är att Riksarkivets föreskrifter [bör, 
ska] gälla, [gäller, tjänar] som norm, eller [bör, ska] [gälla, kan, tjäna] som norm. Sammantaget har 
68 hänvisningar tolkats som normerande och 26 som vägledande. Därutöver anges i fyra handlingar 
att Riksarkivets föreskrifter gäller i tillämpliga delar, i sju handlingar uttryckligen att Riksarkivets före-
skrifter är subsidiär, i fyra handlingar att Riksarkivets föreskrifter gäller tillsammans med andra krav 
från arkivmyndigheten, standarder, och, eller SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut [nume-
ra Sveriges Tekniska Forskningsinstitut]). I en handling har det tolkats att Riksarkivets föreskrifter 
inte ska användas. I sju handlingar anges generiskt att standarder ska följas och i en handling att 
standarder bör följas. I ett fall hänvisas det till att ”… Sveriges Kommuner och [Regioners] föreskrift-
er, allmänna råd och tekniska krav [ska] tjäna som norm”. 
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Tabell 60 Sammanställning av återfunna handlingar hos Sveriges kommuner. 

# Verksamhet Handling 

1.  Ale kommun – Arkivreglemente951 

2.  Alingsås kommun – Arkivreglemente952 

3.  Alvesta kommun – Återfann ingen information.953 

4.  Aneby kommun – Återfann ingen information.954 

5.  Arboga kommun – Arkivreglemente955 

6.  Arjeplogs kommun – Arkivreglemente956 

7.  Arvidsjaurs kommun – Finner ingen information957 

8.  Arvika kommun – Arkivreglemente958 

9.  Askersunds kommun – Arkivreglemente959 

10.  Avesta kommun – Arkivreglemente960 

11.  Bengtsfors kommun – Arkivreglemente961 

12.  Bergs kommun – Arkivreglemente962 

13.  Bjurholms kommun – Återfann ingen information.963 

14.  Bjuvs kommun – Återfann ingen information.964 

15.  Bodens kommun – Återfann ingen information.965 

16.  Bollebygds kommun – Arkivreglemente966 

17.  Bollnäs kommun – Arkivreglemente967 

18.  Borgholms kommun – Arkivreglemente968 

                                                
951  https://ale.se/kommun--politik/forfattningssamling-och-ovriga-styrdokument/forfattningssamling.html (20200524) 
952  https://www.alingsas.se/kommun-politik/forfattningssamling-och-styrande-dokument/forfattningssamling (20200524) 
953  https://www.alvesta.se/om-kommunen/Organisation--politik/forfattningssamling/ (20200524) 
954  https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-beslut/politisk-organisation/styrdokument.html (20200524) 
955  https://www.arboga.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument.html (20200524) 
956  https://www.arjeplog.se/kommunpolitik/styrandedokument.html (20200524) 
957  https://arvidsjaur.se/sv/kommun/Kommunpolitik/Politik/styrdokument3/ (20200524) 
958  https://www.arvika.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/forfattningssamling.html (20200524) 
959  http://www.askersund.se/kommun-och-politik/kommunal-forfattningssamling.html (20200524) 
960  Handlingen återfanns inte i författningssamlingen, men kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://avesta.se/kommun-demokrati/styrande-dokument/ (20200524) 
961  https://www.bengtsfors.se/sidor/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-planer.html (20200524) 
962  https://www.berg.se/medborgare/kommunochpolitik/forfattningssamlingochstyrandedokument.html (20200524) 
963  http://www.bjurholm.se/?id=1111 (20200524) 
964  https://www.bjuv.se/Invanare/Kommun--politik/Sa-fungerar-kommunen/Kommunala-styrdokument/ (20200524) 
965  https://www.boden.se/kommunen/organisation-och-styrning/kommunal-forfattningssamling (20200524) 
966  https://www.bollebygd.se/kommunochpolitik/styrdokument.html (20200524) 
967  https://www.bollnas.se/index.php/kommunarkivet (20200524) 
968  https://www.borgholm.se/forfattningssamling/ (20200524) 

https://ale.se/kommun--politik/forfattningssamling-och-ovriga-styrdokument/forfattningssamling.html
https://www.alingsas.se/kommun-politik/forfattningssamling-och-styrande-dokument/forfattningssamling
https://www.alvesta.se/om-kommunen/Organisation--politik/forfattningssamling/
https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-beslut/politisk-organisation/styrdokument.html
https://www.arboga.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument.html
https://www.arjeplog.se/kommunpolitik/styrandedokument.html
https://arvidsjaur.se/sv/kommun/Kommunpolitik/Politik/styrdokument3/
https://www.arvika.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/forfattningssamling.html
http://www.askersund.se/kommun-och-politik/kommunal-forfattningssamling.html
https://avesta.se/kommun-demokrati/styrande-dokument/
https://www.bengtsfors.se/sidor/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-planer.html
https://www.berg.se/medborgare/kommunochpolitik/forfattningssamlingochstyrandedokument.html
http://www.bjurholm.se/?id=1111
https://www.bjuv.se/Invanare/Kommun--politik/Sa-fungerar-kommunen/Kommunala-styrdokument/
https://www.boden.se/kommunen/organisation-och-styrning/kommunal-forfattningssamling
https://www.bollebygd.se/kommunochpolitik/styrdokument.html
https://www.bollnas.se/index.php/kommunarkivet
https://www.borgholm.se/forfattningssamling/
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# Verksamhet Handling 

19.  Borlänge kommun – Arkivreglemente969 

20.  Borås stad – Arkivregler970 

21.  Botkyrka kommun – Arkivreglemente971 

22.  Boxholms kommun – Återfann ingen information.972 

23.  Bromölla kommun – Arkivreglemente973 

24.  Bräcke kommun – Arkivreglemente974 

25.  Burlövs kommun – Arkivreglemente975 

26.  Båstads kommun – Arkivreglemente976 

27.  Dals-Eds kommun – Arkivreglemente977 

28.  Danderyds kommun – Återfann ingen information.978 

29.  Degerfors kommun – Återfann ingen information.979 

30.  Dorotea kommun – Återfann ingen information.980 

31.  Eda kommun – Arkivreglemente981 

32.  Ekerö kommun – Arkivreglemente982 

33.  Eksjö kommun – Återfann ingen information.983 

34.  Emmaboda kommun – Arkivreglemente984 

35.  Enköpings kommun – Arkivreglemente985 

36.  Eskilstuna kommun – Arkivreglemente986 

                                                
969  https://www.borlange.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument (20200524) 
970  https://www.boras.se/kommunochpolitik/styrandedokument.html (20200524) 
971  https://www.botkyrka.se/kommun--politik/styrdokument-forfattningssamling.html (20200524) 
972  https://www.boxholm.se/omboxholm/forfattningssamling.html (20200524) 
973  https://www.bromolla.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200524) 
974  https://www.bracke.se/kommunochpolitik/forfattningssamling.4.73773db514ee2ab085a20ad6.html (20200524) 
975  https://www.burlov.se/kommunpolitik/forfattningssamlingochstyrdokument.html (202001524) 
976  http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/styrande-dokument/ (20200524) 
977  https://www.dalsed.se/politik-demokrati/forfattningssamling/ (20200524) 
978  https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/styrdokument/ (20200524) 
979  https://www.degerfors.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200524) 
980  https://www.dorotea.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/ (20200524) 
981  https://eda.se/styrdokument (20200524) 
 Handlingen återfanns endast genom direktlänk, och inte bland webbsidorna för styrdokument eller arkiv. 
 https://eda.se/Userfiles/Filarkiv/1284/Dokument/Arkivreglemente_KF_2012-02-29.pdf 
982  https://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Kommunal-forfattningssamling/ (20200524) 
983  https://eksjo.se/kommun-och-politik/regler-och-styrdokument/reglementen (20200524) 
984  https://www.emmaboda.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200524) 
985  https://enkoping.se/kommun-och-politik/kommunfakta/forfattningssamling.html (20200524) 
986  https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrande-dokument.html (20200524) 

https://www.borlange.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument
https://www.boras.se/kommunochpolitik/styrandedokument.html
https://www.botkyrka.se/kommun--politik/styrdokument-forfattningssamling.html
https://www.boxholm.se/omboxholm/forfattningssamling.html
https://www.bromolla.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://www.bracke.se/kommunochpolitik/forfattningssamling.4.73773db514ee2ab085a20ad6.html
https://www.burlov.se/kommunpolitik/forfattningssamlingochstyrdokument.html
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/styrande-dokument/
https://www.dalsed.se/politik-demokrati/forfattningssamling/
https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/styrdokument/
https://www.degerfors.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.dorotea.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/
https://eda.se/styrdokument
https://eda.se/Userfiles/Filarkiv/1284/Dokument/Arkivreglemente_KF_2012-02-29.pdf
https://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Kommunal-forfattningssamling/
https://eksjo.se/kommun-och-politik/regler-och-styrdokument/reglementen
https://www.emmaboda.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://enkoping.se/kommun-och-politik/kommunfakta/forfattningssamling.html
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrande-dokument.html
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# Verksamhet Handling 

37.  Eslövs kommun – Arkivreglemente987 

38.  Essunga kommun – Återfann ingen information.988 

39.  Fagersta kommun – Arkivreglemente 

– Föreskrifter om arkivvård989 

40.  Falkenbergs kommun – Arkivreglemente990 

41.  Falköpings kommun – Arkivreglemente991 

42.  Falu kommun – Arkivreglemente992 

43.  Filipstads kommun – Återfann ingen information.993 

44.  Finspångs kommun – Arkivreglemente994 

45.  Flens kommun – Arkivreglemente995 

46.  Forshaga kommun – Föreskrifter för arkivvården 

– Riktlinjer för hantering av arkiv996 

47.  Färgelanda kommun – Arkivreglemente997 

48.  Gagnefs kommun – Återfann ingen information.998 

49.  Gislaveds kommun – Arkivreglemente999 

50.  Gnesta kommun – Arkivreglemente1000 

51.  Gnosjö kommun – Arkivreglemente1001 

52.  Gotlands kommun1002 – Se region Gotland. 

53.  Grums kommun – Arkivreglemente1003 

                                                
987  Handlingen återfanns endast genom direktlänk, och inte bland webbsidorna för styrdokument eller arkiv. 
 https://eslov.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200524) 
 https://eslov.se/wp-content/uploads/arkivreglemente-2018-03-15-flik-10.pdf 
988  https://www.essunga.se/kommun--politik/kommunfakta/styrande-dokument.html (20200524) 
989  https://fagersta.se/kommunpolitik/styrdokument.html (20200524) 
990  https://kommun.falkenberg.se/fordjupning/fordjupning/ekonomikvalitetochstyrning/kvalitetsarbetestyrmodellerochomvarlds

analys/styrandedokumentforfattningssamling.html (20200524) 
991  https://www.falkoping.se/kommunpolitik/foreskrifterstyrdokumentocharsredovisning.html (20200524) 
992  https://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument.html (20200524) 
993  https://www.filipstad.se/toppmeny/kommunochpolitik/omkommunen/kommunalaforeskrifter.html (20200524) 
 https://www.filipstad.se/toppmeny/kommunochpolitik/omkommunen/kommunarkiv.html  
994  https://finspang.se/kommunochpolitik/kommunfakta/styrdokument.html (20200524) 
995  https://flen.se/om-flen/politik-paverkan/forfattningssamling/ (20200524) 
996  https://www.forshaga.se/kommunochpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.html (20200524) 
997  https://www.fargelanda.se/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-planer/ (20200524) 
998  https://www.gagnef.se/kommun-och-politik/kommunala-styrdokument/ (20200524) 
999  https://www.gislaved.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument (20200524) 
1000  https://www.gnesta.se/kommunverksamhet/styrningochekonomi/styrdokument.html (20200524) 
1001  http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/planerstyrdokumentochtaxor.html (20200524) 
1002  Omfattas av region Gotlands verksamhet. 
1003  https://www.grums.se/kommunpolitik/forfattningssamling.html (20200524) 

https://eslov.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://eslov.se/wp-content/uploads/arkivreglemente-2018-03-15-flik-10.pdf
https://www.essunga.se/kommun--politik/kommunfakta/styrande-dokument.html
https://fagersta.se/kommunpolitik/styrdokument.html
https://kommun.falkenberg.se/fordjupning/fordjupning/ekonomikvalitetochstyrning/kvalitetsarbetestyrmodellerochomvarldsanalys/styrandedokumentforfattningssamling.html
https://kommun.falkenberg.se/fordjupning/fordjupning/ekonomikvalitetochstyrning/kvalitetsarbetestyrmodellerochomvarldsanalys/styrandedokumentforfattningssamling.html
https://www.falkoping.se/kommunpolitik/foreskrifterstyrdokumentocharsredovisning.html
https://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.filipstad.se/toppmeny/kommunochpolitik/omkommunen/kommunalaforeskrifter.html
https://www.filipstad.se/toppmeny/kommunochpolitik/omkommunen/kommunarkiv.html
https://finspang.se/kommunochpolitik/kommunfakta/styrdokument.html
https://flen.se/om-flen/politik-paverkan/forfattningssamling/
https://www.forshaga.se/kommunochpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.html
https://www.fargelanda.se/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-planer/
https://www.gagnef.se/kommun-och-politik/kommunala-styrdokument/
https://www.gislaved.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument
https://www.gnesta.se/kommunverksamhet/styrningochekonomi/styrdokument.html
http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/planerstyrdokumentochtaxor.html
https://www.grums.se/kommunpolitik/forfattningssamling.html
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# Verksamhet Handling 

54.  Grästorps kommun – Arkivreglemente1004 

55.  Gullspångs kommun – Arkivreglemente1005 

56.  Gällivare kommun – Arkivreglemente1006 

57.  Gävle kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1007 

58.  Göteborgs stad – Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- 
och informationshantering 

– Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering1008 

59.  Götene kommun – Arkivreglemente1009 

60.  Habo kommun – Återfann ingen information.1010 

61.  Hagfors kommun – Arkivreglemente1011 

62.  Hallsbergs kommun – Återfann ingen information.1012 

63.  Hallstahammars kommun – Återfann ingen information.1013 

64.  Halmstads kommun – Återfann ingen information.1014 

65.  Hammarö kommun – Återfann ingen information.1015 

66.  Haninge kommun – Arkivreglemente1016 

67.  Haparanda stad – Arkivreglemente1017 

68.  Heby kommun – Arkivreglemente1018 

69.  Hedemora kommun – Återfann ingen information.1019 

70.  Helsingborgs stad – Återfann ingen information.1020 

                                                
1004  https://www.grastorp.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/styrning-och-ledning/styrande-dokument.html (20200524) 
1005  https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer.html (20200524) 
1006  http://www.gellivare.se/Kommun/Taxorforeskrifter/ (20200524) 
1007  https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/kommunens-organisation/kommunledning/styrande-dokument/ 

(20200524) 
1008  https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/styrande-dokument-i-goteborgs/ (20200524) 
1009  https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand.html (20200524) 
1010  https://www.habokommun.se/Kommun--politik/ (20200524) 
1011  https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/lokala-regler-foreskrifter-och-avgifter.html (20200524) 
1012  https://www.hallsberg.se/organisation-och-styrning/ekonomi-och-styrning/kommunal-forfattningssamling-och-styrdokument.html 

(20200524) 
1013  https://www.hallstahammar.se/organisation-och-politik/lagar-regler-och-dokument-som-styr-kommunen/forfattningssamling-och-

dokument-som-styr-kommunens-verksamhet (20200524) 
1014  https://www.halmstad.se/kommunpolitik/malochresultat/styrandedokument.html (20200524) 
1015  https://www.hammaro.se/Paverka/Hur-fattas-ett-beslut/Styrdokument/ (20200524) 
 https://www.hammaro.se/Paverka/Om-Hammaro/Kommunarkivet/ 
1016  https://www.haninge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200524) 
1017  https://www.haparanda.se/kommun-och-politik/forfattningssamling.html (20200524) 
1018  https://heby.se/kommun-politik/styrande-dokument/ (20200524) 
1019  https://www.hedemora.se/kommun--demokrati/regler-riktlinjer-blanketter__1141 (20200524) 
1020  https://helsingborg.se/kommun-och-politik/ (20200524) 

https://www.grastorp.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/styrning-och-ledning/styrande-dokument.html
https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer.html
http://www.gellivare.se/Kommun/Taxorforeskrifter/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/kommunens-organisation/kommunledning/styrande-dokument/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/styrande-dokument-i-goteborgs/
https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand.html
https://www.habokommun.se/Kommun--politik/
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/lokala-regler-foreskrifter-och-avgifter.html
https://www.hallsberg.se/organisation-och-styrning/ekonomi-och-styrning/kommunal-forfattningssamling-och-styrdokument.html
https://www.hallstahammar.se/organisation-och-politik/lagar-regler-och-dokument-som-styr-kommunen/forfattningssamling-och-dokument-som-styr-kommunens-verksamhet
https://www.hallstahammar.se/organisation-och-politik/lagar-regler-och-dokument-som-styr-kommunen/forfattningssamling-och-dokument-som-styr-kommunens-verksamhet
https://www.halmstad.se/kommunpolitik/malochresultat/styrandedokument.html
https://www.hammaro.se/Paverka/Hur-fattas-ett-beslut/Styrdokument/
https://www.hammaro.se/Paverka/Om-Hammaro/Kommunarkivet/
https://www.haninge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://www.haparanda.se/kommun-och-politik/forfattningssamling.html
https://heby.se/kommun-politik/styrande-dokument/
https://www.hedemora.se/kommun--demokrati/regler-riktlinjer-blanketter__1141
https://helsingborg.se/kommun-och-politik/
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# Verksamhet Handling 

71.  Herrljunga kommun – Arkivreglemente 

– Riktlinje för arkiv- och informationshantering1021 

72.  Hjo kommun – Arkivreglemente1022 

73.  Hofors kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1023 

74.  Huddinge kommun – Arkivreglemente1024 

75.  Hudiksvalls kommun – Arkivreglemente1025 

76.  Hultsfreds kommun – Arkivreglemente1026 

77.  Hylte kommun – Arkivreglemente1027 

78.  Håbo kommun – Arkivreglemente för arkivvården1028 

79.  Hällefors kommun – Återfann ingen information.1029 

80.  Härjedalens kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1030 

81.  Härnösands kommun – Återfann ingen information.1031 

82.  Härryda kommun – Arkivreglemente1032 

83.  Hässleholms kommun – Arkivreglemente1033 

84.  Höganäs kommun – Arkivreglemente1034 

85.  Högsby kommun – Arkivreglemente1035 

86.  Hörby kommun – Arkivreglemente, med bilaga.1036 

87.  Höörs kommun – Arkivreglemente1037 

88.  Jokkmokks kommun – Återfann ingen information.1038 

                                                
1021  http://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/styrdokument.html (20200524) 
1022  https://hjo.se/kommun--politik/styrdokument2/ (20200524) 
1023  https://www.hofors.se/kommun--politik/styrdokument.html (20200524) 
1024  https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-styrs-huddinge/huddinge-kommuns-forfattningssamling/ (20200524) 
1025  https://hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Styrdokument-och-planer---Forfattningssamling.html (20200524) 
1026  https://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/om-kommunen/?tag=styrdokument (20200524) 
1027  https://www.hylte.se/kommunpolitik/forfattningssamlingochlokalaforeskrifter.html (20200524) 
1028  https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-program/regler-och-riktlinjer.html (20200524) 
1029  https://www.hellefors.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html (20200524) 
1030  https://kommun.herjedalen.se/omkommunen/forfattningssamling.html (20200524) 
1031  https://www.harnosand.se/kommun--styrning.html (20200524) 
1032  https://www.harryda.se/kommunochpolitik/safungerarharrydakommun/forfattningssamling.html (20200524) 
1033  https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/regler-och-styrande-dokument.html (20200524) 
1034  https://www.hoganas.se/Invanare/kommun-och-politik/kommunens-organisation/Regler-och-policydokument/ (20200524) 
1035  https://www.hogsby.se/Kommun-och-politik/Demokrati-och-politik/Styrande-dokument (20200524) 
1036  https://www.horby.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200524) 
1037  https://www.hoor.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument-2/ (20200524) 
1038  https://www.jokkmokk.se/kommun-samhalle/kommun-och-Politik/kommunal-forfattningssamling/ (20200524) 

http://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/styrdokument.html
https://hjo.se/kommun--politik/styrdokument2/
https://www.hofors.se/kommun--politik/styrdokument.html
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-styrs-huddinge/huddinge-kommuns-forfattningssamling/
https://hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Styrdokument-och-planer---Forfattningssamling.html
https://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/om-kommunen/?tag=styrdokument
https://www.hylte.se/kommunpolitik/forfattningssamlingochlokalaforeskrifter.html
https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-program/regler-och-riktlinjer.html
https://www.hellefors.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html
https://kommun.herjedalen.se/omkommunen/forfattningssamling.html
https://www.harnosand.se/kommun--styrning.html
https://www.harryda.se/kommunochpolitik/safungerarharrydakommun/forfattningssamling.html
https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.hoganas.se/Invanare/kommun-och-politik/kommunens-organisation/Regler-och-policydokument/
https://www.hogsby.se/Kommun-och-politik/Demokrati-och-politik/Styrande-dokument
https://www.horby.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://www.hoor.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument-2/
https://www.jokkmokk.se/kommun-samhalle/kommun-och-Politik/kommunal-forfattningssamling/


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 428 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

# Verksamhet Handling 

89.  Järfälla kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1039 

90.  Jönköpings kommun – Arkivreglemente1040 

91.  Kalix kommun – Arkivreglemente1041 

92.  Kalmar kommun – Arkivreglemente1042 

93.  Karlsborgs kommun – Arkivreglemente1043 

94.  Karlshamns kommun – Arkivreglemente1044 

95.  Karlskoga kommun – Arkivreglemente1045 

96.  Karlskrona kommun – Arkivreglemente1046 

97.  Karlstads kommun – Arkivreglemente1047 

98.  Katrineholms kommun – Arkivreglemente1048 

99.  Kils kommun – Arkivreglemente1049 

100.  Kinda kommun – Återfann ingen information.1050 

101.  Kiruna kommun – Arkivreglemente1051 

102.  Klippans kommun – Arkivreglemente1052 

103.  Knivsta kommun – Föreskrifter om arkivvården1053 

104.  Kramfors kommun – Återfann ingen information.1054 

105.  Kristianstads kommun – Arkivreglemente1055 

106.  Kristinehamns kommun – Återfann ingen information.1056 

                                                
1039  Återfanns på en extern webbplats. 
 https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/reglementenarbetsochdelegeringsordningar.html (20200524) 
1040  https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/styrdokumentochreglementen.html (20200523) 
1041  https://www.kalix.se/kommun/Forfattningssamling/ (20200525) 
1042  https://kalmar.se/kommun-och-politik/styrande-dokument.html (20200525) 
1043  https://www.karlsborg.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/ (20200525) 
1044  https://www.karlshamn.se/kommun-och-politik/kommunfakta/forfattningssamling/ (202001525) 
1045  https://karlskoga.se/Kommun--politik/Demokrati/Kommunal-forfattningssamling.html (20200525) 
1046  https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling/ (20200525) 
1047  https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/lokala-ordningsregler-reglementen/ (20200525) 
1048  https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/styrande-dokument.html (20200525) 
1049  Handlingen återfanns endast genom direktlänk. 
 https://www.kil.se/Kommun--demokrati/lagar-och-regler/forfattningssamling/ (20200525) 
 https://www.kil.se/globalassets/intranet/styrning/kommunarkiv/arkivmyndigheten/arkivforeskrifter_kils_kommun.pdf (20200525) 
1050  https://www.kinda.se/kommunochpolitik/styrningochkvalitet/styrdokument/forfattningssamling.html (20200525) 
1051  https://www.kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/Styrdokument/ (20200525) 
1052  http://www.klippan.se/kommunpolitik/insynochpaverkan/forfattningssamling.html (20200526) 
1053  https://knivsta.se/politik-och-organisation/regler-och-styrande-dokument (20200526) 
1054  https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/styrning-och-ledning/styrande-dokument.html (20200526) 
1055  https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200526) 
1056  https://www.kristinehamn.se/kommun-och-politik/lokala-bestammelser-planer-och-policydokument/ (20200525) 

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/reglementenarbetsochdelegeringsordningar.html
https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/styrdokumentochreglementen.html
https://www.kalix.se/kommun/Forfattningssamling/
https://kalmar.se/kommun-och-politik/styrande-dokument.html
https://www.karlsborg.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/
https://www.karlshamn.se/kommun-och-politik/kommunfakta/forfattningssamling/
https://karlskoga.se/Kommun--politik/Demokrati/Kommunal-forfattningssamling.html
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling/
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/lokala-ordningsregler-reglementen/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/styrande-dokument.html
https://www.kil.se/Kommun--demokrati/lagar-och-regler/forfattningssamling/
https://www.kil.se/globalassets/intranet/styrning/kommunarkiv/arkivmyndigheten/arkivforeskrifter_kils_kommun.pdf
https://www.kinda.se/kommunochpolitik/styrningochkvalitet/styrdokument/forfattningssamling.html
https://www.kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/Styrdokument/
http://www.klippan.se/kommunpolitik/insynochpaverkan/forfattningssamling.html
https://knivsta.se/politik-och-organisation/regler-och-styrande-dokument
https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/styrning-och-ledning/styrande-dokument.html
https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://www.kristinehamn.se/kommun-och-politik/lokala-bestammelser-planer-och-policydokument/
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# Verksamhet Handling 

107.  Krokoms kommun – Arkivreglemente1057 

108.  Kumla kommun – Arkivreglemente1058 

109.  Kungsbacka kommun – Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning1059 

110.  Kungsörs kommun – Återfann ingen information.1060 

111.  Kungälvs kommun – Arkivreglemente1061 

112.  Kävlinge kommun – Arkivreglemente1062 

113.  Köpings kommun – Arkivreglemente1063 

114.  Laholms kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1064 

115.  Landskrona stad – Arkivreglemente1065 

116.  Laxå kommun – Återfann ingen information.1066 

117.  Lekebergs kommun – Arkivreglemente1067 

118.  Leksands kommun – Arkivreglemente1068 

119.  Lerums kommun – Arkivreglemente1069 

120.  Lessebo kommun – Återfann ingen information.1070 

121.  Lidingö stad – Återfann ingen information.1071 

122.  Lidköpings kommun – Arkivreglemente1072 

123.  Lilla Edets kommun – Arkivreglemente1073 

124.  Lindesbergs kommun – Föreskrifter om vård av allmänna handlingar1074 

                                                
1057  https://krokom.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrdokument.html (20200526) 
1058  https://www.kumla.se/kommun-och-politik/styrande-dokument/kommunal-forfattningssamling.html (20200526) 
1059  https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Styrdokument/ (20200526) 
1060  https://kungsor.se/kommun-och-politik/styrdokument.html (20200526) 
1061  https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-dokument/ (20200526) 
1062  https://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/kommunfakta/styrdokument.html (20200526) 
1063  https://koping.se/kommun--politik/kvalitet-utveckling-policyer-och-riktlinjer.html (20200526) 
1064  https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/forfattningssamling-lfs/ (20200526) 
 https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/styrdokument/ 
1065  https://www.landskrona.se/kommun-politik/kommun/styrdokument/ (20200526) 
1066  https://kommun.laxa.se/Kommun-och-politik/Organisation/Reglementen.html (20200526) 
 https://kommun.laxa.se/Kommun-och-politik/Demokrati-och-insyn/Kommunal-forfattningssamling.html 
1067  https://lekeberg.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument.html (20200526) 
1068  https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200526) 
1069  https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/ (20200526) 
 https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-sakerhet/forfattningssamling/ 
1070  https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument.html (20200526) 
1071  https://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/sastyrslidingo/styrandedokument.html (20200526) 
1072  https://lidkoping.se/kommun-och-politik/styrande-dokument/ (20200526) 
1073  https://www.lillaedet.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.147.html (20200526) 
1074  https://www.lindesberg.se/kommunochpolitik/faktaomkommunen/reglerochstyrandedokument.html (20200526) 

https://krokom.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrdokument.html
https://www.kumla.se/kommun-och-politik/styrande-dokument/kommunal-forfattningssamling.html
https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Styrdokument/
https://kungsor.se/kommun-och-politik/styrdokument.html
https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-dokument/
https://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/kommunfakta/styrdokument.html
https://koping.se/kommun--politik/kvalitet-utveckling-policyer-och-riktlinjer.html
https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/forfattningssamling-lfs/
https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/styrdokument/
https://www.landskrona.se/kommun-politik/kommun/styrdokument/
https://kommun.laxa.se/Kommun-och-politik/Organisation/Reglementen.html
https://kommun.laxa.se/Kommun-och-politik/Demokrati-och-insyn/Kommunal-forfattningssamling.html
https://lekeberg.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument.html
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/
https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-sakerhet/forfattningssamling/
https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument.html
https://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/sastyrslidingo/styrandedokument.html
https://lidkoping.se/kommun-och-politik/styrande-dokument/
https://www.lillaedet.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.147.html
https://www.lindesberg.se/kommunochpolitik/faktaomkommunen/reglerochstyrandedokument.html
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# Verksamhet Handling 

125.  Linköpings kommun – Arkivreglemente 

– Riktlinjer för digital arkivering 

– Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarki-
vering1075 

126.  Ljungby kommun – Arkivreglemente1076 

127.  Ljusdals kommun – Återfann ingen information.1077 

128.  Ljusnarsbergs kommun – Arkivföreskrifter1078 

129.  Lomma kommun – Arkivreglemente1079 

130.  Ludvika kommun – Återfann ingen information.1080 

131.  Luleå kommun – Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet1081 

132.  Lunds kommun – Arkivreglemente1082 

133.  Lycksele kommun – Återfann ingen information.1083 

134.  Lysekils kommun – Arkivreglemente 

– Riktlinjer för arkiv1084 

135.  Malmö stad – Föreskrifter för arkivvård1085 

136.  Malung-Sälens kommun – Arkivreglemente1086 

137.  Malå kommun – Återfann ingen information.1087 

138.  Mariestads kommun – Reglemente för arkivvård1088 

139.  Markaryds kommun – Arkivreglemente1089 

140.  Marks kommun – Arkivreglemente1090 

141.  Melleruds kommun – Arkivreglemente1091 

                                                
1075  https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrande-dokument/ (20200526) 
1076  https://www.ljungby.se/sv/om-kommunen/styrdokument/ (20200526) 
1077  https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/lagarochstyrdokument.html (20200526) 
1078  https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/dokument.html (20200526) 
1079  https://lomma.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument---forfattningssamling.html (20200526) 
1080  https://www.ludvika.se/kommun-och-politik/styrande-dokument (20200526) 
1081  https://www.lulea.se/kommun--politik/styrande-dokument.html (20200526) 
1082  https://www.lund.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200526) 
1083  http://www.lycksele.se/kommun-och-politik/ (20200526) 
1084  https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/styrning-och-ledning/styrande-dokument.html (20200526) 
1085  https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Stadsarkivet/Leverans-och-arkivvard.html (20200526) 
1086  https://malung-salen.se/kommunochpolitik/foreskrifterriktlinjerpolicysmm.html (20200527) 
1087  https://www.mala.se/kommun-och-politik/policys-och-riktlinjer/ (20200527) 
1088  https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer.html (20200527) 
1089  https://www.markaryd.se/sidor/kommun-och-politik/styrande-dokument.html (20200527) 
1090  https://www.mark.se/politik-och-organisation/styrdokument/ (20200527) 
1091  https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kommunal-forfattningssamling/ (20200527) 

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrande-dokument/
https://www.ljungby.se/sv/om-kommunen/styrdokument/
https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/lagarochstyrdokument.html
https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/dokument.html
https://lomma.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument---forfattningssamling.html
https://www.ludvika.se/kommun-och-politik/styrande-dokument
https://www.lulea.se/kommun--politik/styrande-dokument.html
https://www.lund.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
http://www.lycksele.se/kommun-och-politik/
https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/styrning-och-ledning/styrande-dokument.html
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Stadsarkivet/Leverans-och-arkivvard.html
https://malung-salen.se/kommunochpolitik/foreskrifterriktlinjerpolicysmm.html
https://www.mala.se/kommun-och-politik/policys-och-riktlinjer/
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer.html
https://www.markaryd.se/sidor/kommun-och-politik/styrande-dokument.html
https://www.mark.se/politik-och-organisation/styrdokument/
https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kommunal-forfattningssamling/


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 431 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

# Verksamhet Handling 

142.  Mjölby kommun – Arkivreglemente1092 

143.  Mora kommun – Arkivreglemente1093 

144.  Motala kommun – Arkivreglemente 

– Riktlinjer for arkivförvaring och arkivbeständighet1094 

145.  Mullsjö kommun – Arkivreglemente1095 

146.  Munkedals kommun – Arkivreglemente1096 

147.  Munkfors kommun – Återfann ingen information.1097 

148.  Mölndals stad – Arkivreglemente1098 

149.  Mönsterås kommun – Återfann ingen information.1099 

150.  Mörbylånga kommun – Arkivreglemente1100 

151.  Nacka kommun – Arkivreglemente1101 

152.  Nora kommun – Återfann ingen information.1102 

153.  Norbergs kommun – Återfann ingen information.1103 

154.  Nordanstigs kommun – Återfann ingen information.1104 

155.  Nordmalings kommun – Återfann ingen information.1105 

156.  Norrköpings kommun – Arkivreglemente 

– Riktlinjer för digital arkivering1106 

157.  Norrtälje kommun – Arkivreglemente1107 

158.  Norsjö kommun – Återfann ingen information.1108 

159.  Nybro kommun – Arkivreglemente1109 

                                                
1092  https://www.mjolby.se/11313.html (20200527) 
1093  https://morakommun.se/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-regler.html (20200527) 
1094  https://www.motala.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/ (20200527) 
1095  https://www.mullsjo.se/kommun-och-politik/styrande-dokument (20200527) 
1096  https://www.munkedal.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument (20200527) 
1097  https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/styrdokument-2/ (20200528) 
1098  https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/planer-styrdokument.html (20200528) 
1099  https://www.monsteras.se/Kommun-politik/Regler-taxor-och-styrande-dokument (20200528) 
1100  https://www.morbylanga.se/kommun-politik/Styrdokument/ (20200528) 
1101  https://www.nacka.se/kommun--politik/sa-styrs-nacka/styrdokument/ (20200528) 
1102  https://www.nora.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html (20200528) 
1103  https://www.norberg.se/sidor/kommun--politik/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument.html (20200528) 
1104  https://nordanstig.se/startsida/sidor/kommun-och-politik.html (20200528) 
1105  https://www.nordmaling.se/?id=10095 (20200528) 
1106  https://www.norrkoping.se/organisation/riktlinjer-regler-och-avgifter.html (20200528) 
1107  https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling/ (20200528) 
1108  https://www.norsjo.se/default.aspx?id=21309&ptid=0 (20200528) 
1109  Handlingen återfanns endast genom direktlänk. 

https://www.mjolby.se/11313.html
https://morakommun.se/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-regler.html
https://www.motala.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/
https://www.mullsjo.se/kommun-och-politik/styrande-dokument
https://www.munkedal.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument
https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/styrdokument-2/
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/planer-styrdokument.html
https://www.monsteras.se/Kommun-politik/Regler-taxor-och-styrande-dokument
https://www.morbylanga.se/kommun-politik/Styrdokument/
https://www.nacka.se/kommun--politik/sa-styrs-nacka/styrdokument/
https://www.nora.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html
https://www.norberg.se/sidor/kommun--politik/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument.html
https://nordanstig.se/startsida/sidor/kommun-och-politik.html
https://www.nordmaling.se/?id=10095
https://www.norrkoping.se/organisation/riktlinjer-regler-och-avgifter.html
https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling/
https://www.norsjo.se/default.aspx?id=21309&ptid=0
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160.  Nykvarns kommun – Arkivreglemente1110 

161.  Nyköpings kommun – Arkivreglemente1111 

162.  Nynäshamns kommun – Arkivreglemente1112 

163.  Nässjö kommun – Arkivreglemente 

– Riktlinjer för digital slutarkivering1113 

164.  Ockelbo kommun – Återfann ingen information.1114 

165.  Olofströms kommun – Återfann ingen information.1115 

166.  Orsa kommun – Arkivreglemente1116 

167.  Orust kommun – Arkivreglemente1117 

168.  Osby kommun – Återfann ingen information.1118 

169.  Oskarshamns kommun – Arkivreglemente1119 

170.  Ovanåkers kommun – Arkivreglemente1120 

171.  Oxelösunds kommun – Arkivreglemente1121 

172.  Pajala kommun – Arkivreglemente1122 

173.  Partille kommun – Arkivreglemente1123 

174.  Perstorps kommun – Arkivreglemente1124 

                                                
 https://nybro.se/wp-content/themes/nybrokommun/feeds/politikerportalen-feeds.php?file=14696&name=§ 14 - Arkivreglemente för Nybro 

kommun (20200528) 
 https://nybro.se/politik-kommun/styrdokument-lagar/ 
1110  https://www.nykvarn.se/kommunochpolitik/reglerochstyrandedokument.html (20200528) 
1111  https://nykoping.se/kommun--politik/kommunfakta/styrdokument (20200528) 
1112  https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Ekonomi-styrning-och-uppfoljning/Lagar-som-styr/Nynashamns-kommuns-

forfattningssamling.html (20200528) 
1113  https://nassjo.se/kommun-och-politik/kommunens-handlingar/forfattningssamling.html (20200528) 
1114  https://www.ockelbo.se/Invanare/Kommun-och-politik/Styrdokument-planer--program/ (20200528) 
1115  https://olofstrom.se/politik#styrdokument (20200528) 
1116  https://orsa.se/kommun-och-politik/kommunfakta/styrande-dokument-och-regler.html (20200528) 
1117  https://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/forfattningarplanerochstyrdokument.html (20200528) 
1118  https://www.osby.se/kommun--politik/om-osby-kommun/styrdokument.html (202000528) 
1119  https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/styrande-dokument/forfattningssamling-och-styrande-dokument/ 

(20200528) 
1120  https://www.ovanaker.se/omkommunen/policysdokument.html (202000528) 
 https://www.ovanaker.se/omkommunen/policysdokument/kommunarkiv.html 
1121  https://www.oxelosund.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/ (20200528) 
1122  Handlingen återfanns endast genom direktlänk. 
 https://start.pajala.se/Documents/Styrdokument/Reglemente Arkivreglemente.pdf (20200528) 
 https://www.pajala.se/kommun-politik-service/ledning-styrning-och-politik/styrdokument/ 
1123  https://www.partille.se/kommun--politik/planer--styrdokument/ (20200528) 
1124  Handlingen återfanns endast genom direktlänk. 
 https://www.perstorp.se/download/18.378568dc1403edc3a0d6ec/1376918726192/Arkivreglemente+f%C3%B6r+Perstorps+kommun.pdf 

(20200528) 
 http://www.perstorp.se/kommunochpolitik/malekonomiochverksamhetstyrning/styrandedokument.html 

https://nybro.se/wp-content/themes/nybrokommun/feeds/politikerportalen-feeds.php?file=14696&name=§%2014%20-%20Arkivreglemente%20för%20Nybro%20kommun
https://nybro.se/wp-content/themes/nybrokommun/feeds/politikerportalen-feeds.php?file=14696&name=§%2014%20-%20Arkivreglemente%20för%20Nybro%20kommun
https://nybro.se/politik-kommun/styrdokument-lagar/
https://www.nykvarn.se/kommunochpolitik/reglerochstyrandedokument.html
https://nykoping.se/kommun--politik/kommunfakta/styrdokument
https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Ekonomi-styrning-och-uppfoljning/Lagar-som-styr/Nynashamns-kommuns-forfattningssamling.html
https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Ekonomi-styrning-och-uppfoljning/Lagar-som-styr/Nynashamns-kommuns-forfattningssamling.html
https://nassjo.se/kommun-och-politik/kommunens-handlingar/forfattningssamling.html
https://www.ockelbo.se/Invanare/Kommun-och-politik/Styrdokument-planer--program/
https://olofstrom.se/politik#styrdokument
https://orsa.se/kommun-och-politik/kommunfakta/styrande-dokument-och-regler.html
https://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/forfattningarplanerochstyrdokument.html
https://www.osby.se/kommun--politik/om-osby-kommun/styrdokument.html
https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/styrande-dokument/forfattningssamling-och-styrande-dokument/
https://www.ovanaker.se/omkommunen/policysdokument.html
https://www.ovanaker.se/omkommunen/policysdokument/kommunarkiv.html
https://www.oxelosund.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/
https://start.pajala.se/Documents/Styrdokument/Reglemente%20Arkivreglemente.pdf
https://www.pajala.se/kommun-politik-service/ledning-styrning-och-politik/styrdokument/
https://www.partille.se/kommun--politik/planer--styrdokument/
https://www.perstorp.se/download/18.378568dc1403edc3a0d6ec/1376918726192/Arkivreglemente+f%C3%B6r+Perstorps+kommun.pdf
http://www.perstorp.se/kommunochpolitik/malekonomiochverksamhetstyrning/styrandedokument.html
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175.  Piteå kommun – Arkivreglemente1125 

176.  Ragunda kommun – Arkivreglemente1126 

177.  Robertsfors kommun – Återfann ingen information.1127 

178.  Ronneby kommun – Arkivreglemente1128 

179.  Rättviks kommun – Arkivreglemente1129 

180.  Sala kommun – Riktlinje för hantering av arkiv1130 

181.  Salems kommun – Återfann ingen information.1131 

182.  Sandvikens kommun – Arkivreglemente1132 

183.  Sigtuna kommun – Arkivreglemente, men datafilen har en storlek på 0 byte.1133 

184.  Simrishamns kommun – Arkivreglemente1134 

185.  Sjöbo kommun – Arkivreglemente1135 

186.  Skara kommun – Arkivreglemente1136 

187.  Skellefteå kommun – Återfann ingen information.1137 

188.  Skinnskattebergs kommun – Arkivreglemente1138 

189.  Skurups kommun – Återfann ingen information.1139 

190.  Skövde kommun – Arkivreglemente1140 

191.  Smedjebackens kommun – Arkivreglemente1141 

192.  Sollefteå kommun – Arkivreglemente1142 

193.  Sollentuna kommun – Arkivreglemente1143 

                                                
1125  https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Styrning-och-ledning/Om-Styrande-dokument/ (20200528) 
1126  https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen.html (20200528) 
1127  http://www.robertsfors.se/kommun-politik/planer-styrande-dokument/ (20200528) 
1128  https://www.ronneby.se/kommun--politik/kommunens-regelverk.html (20200528) 
1129  https://www.rattvik.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200528) 
1130  https://www.sala.se/info/13251/?ret=page%3Dcategory%26id%3D4063 (20200528) 
1131  https://www.salem.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/ (20200528) 
1132  https://sandviken.se/kommunpolitik/lokalaforeskrifterochstyrdokument.html (20200528) 
1133  https://www.sigtuna.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200528) 
1134  https://www.simrishamn.se/politik-och-paverkan/den-kommunala-forfattningssamlingen (20200528) 
1135  https://www.sjobo.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200528) 
1136  https://www.skara.se/kommun--politik/styrdokument.html (20200528) 
1137  https://www.skelleftea.se/kommun (20200528) 
1138  https://www.skinnskatteberg.se/kommun-och-demokrati/organisation/politisk-organisation/styrdokument/ (20200528) 
1139  https://www.skurup.se/styrdokument (20200528) 
1140  https://skovde.se/kommun-politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling/ (20200528) 
1141  https://www.smedjebacken.se/kommunpolitik/kommunalforfattningssamling.html (20200528) 
1142  https://www.solleftea.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.516b58ac156a220cb8421.html (20200528) 
1143  https://www.sollentuna.se/kommun--politik/kommunfakta/forfattningssamling/ (20200528) 

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Styrning-och-ledning/Om-Styrande-dokument/
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen.html
http://www.robertsfors.se/kommun-politik/planer-styrande-dokument/
https://www.ronneby.se/kommun--politik/kommunens-regelverk.html
https://www.rattvik.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.sala.se/info/13251/?ret=page%3Dcategory%26id%3D4063
https://www.salem.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/
https://sandviken.se/kommunpolitik/lokalaforeskrifterochstyrdokument.html
https://www.sigtuna.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.simrishamn.se/politik-och-paverkan/den-kommunala-forfattningssamlingen
https://www.sjobo.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.skara.se/kommun--politik/styrdokument.html
https://www.skelleftea.se/kommun
https://www.skinnskatteberg.se/kommun-och-demokrati/organisation/politisk-organisation/styrdokument/
https://www.skurup.se/styrdokument
https://skovde.se/kommun-politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling/
https://www.smedjebacken.se/kommunpolitik/kommunalforfattningssamling.html
https://www.solleftea.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.516b58ac156a220cb8421.html
https://www.sollentuna.se/kommun--politik/kommunfakta/forfattningssamling/
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194.  Solna stad – Återfann ingen information.1144 

195.  Sorsele kommun – Återfann ingen information.1145 

196.  Sotenäs kommun – Föreskrifter om arkivvård1146 

197.  Staffanstorps kommun – Arkivreglemente1147 

198.  Stenungsunds kommun – Återfann ingen information.1148 

199.  Stockholms stad – Arkivregler 

– Att arkivera webb och sociala medier 

– Att leverera information till e-arkiv 

– Riktlinjer för arkivregler 

– Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskann-
ing1149 

200.  Storfors kommun – Återfann ingen information.1150 

201.  Storumans kommun – Återfann ingen information.1151 

202.  Strängnäs kommun – Arkivreglemente1152 

203.  Strömstads kommun – Återfann ingen information.1153 

204.  Strömsunds kommun – Arkivreglemente1154 

205.  Sundbybergs stad – Arkivreglemente 

– Föreskrifter för arkivvård1155 

206.  Sundsvalls kommun – Strategi för långsiktig informationsförvaltning1156 

207.  Sunne kommun – Återfann ingen information.1157 

208.  Surahammars kommun – Återfann ingen information.1158 

209.  Svalövs kommun – Återfann ingen information.1159 

                                                
1144  https://www.solna.se/om-solna-stad/styrning-och-organisation/styrande-dokument (20205028) 
1145  https://www.sorsele.se/kommun-och-politik/policys-och-riktlinjer/ (20200528) 
1146  https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.html (20205028) 
1147  https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/ (20200528) 
1148  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html (20200528) 
1149  https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-dokument/ (20200528) 
 https://stadsarkivet.stockholm/om-stadsarkivet/for-yrkesverksamma/arkivhandbok/ 
1150  https://www.storfors.se/kommunochpolitik/lagarochregler.html (20200528) 
1151  https://www.storuman.se/Kommun--politik/kommunal-forfattningssamling/ (20200528) 
1152  https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/forfattningssamling (20200528) 
1153  http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/styrning.html (20205028) 
1154  https://www.stromsund.se/394.html (20200528) 
1155  https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/diariet/styrande-dokument.html (20200528) 
1156  https://sundsvall.se/kommun-och-politik/fakta-om-sundsvalls-kommun/regler-och-styrande-dokument/ (20200528) 
1157  https://sunne.se/sv/kommun/kommunal-forfattningssamling/ (20200528) 
1158  http://www.surahammar.se/ (20200528)  
1159  http://www.svalov.se/kommun--politik/forfattningssamling.html (20200528) 

https://www.solna.se/om-solna-stad/styrning-och-organisation/styrande-dokument
https://www.sorsele.se/kommun-och-politik/policys-och-riktlinjer/
https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.html
https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-dokument/
https://stadsarkivet.stockholm/om-stadsarkivet/for-yrkesverksamma/arkivhandbok/
https://www.storfors.se/kommunochpolitik/lagarochregler.html
https://www.storuman.se/Kommun--politik/kommunal-forfattningssamling/
https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/forfattningssamling
http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/styrning.html
https://www.stromsund.se/394.html
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/diariet/styrande-dokument.html
https://sundsvall.se/kommun-och-politik/fakta-om-sundsvalls-kommun/regler-och-styrande-dokument/
https://sunne.se/sv/kommun/kommunal-forfattningssamling/
http://www.surahammar.se/
http://www.svalov.se/kommun--politik/forfattningssamling.html


 
 Konsekvensutredning 
Författare Avd Datum Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI, BDI 2021-09-23 2021-10-01 1.2 435 (443) 

Normering och främjande Noteringar 

FormatE RA-KS 2021-00018, tidigare dnr RA 22-2018-791. 

Dokumentet senast sparat fredag den 1 oktober 2021.  

 

# Verksamhet Handling 

210.  Svedala kommun – Arkivreglemente1160 

211.  Svenljunga kommun – Föreskrifter om arkivvård och informationsförvaltning1161 

212.  Säffle kommun – Återfann ingen information.1162 

213.  Säters kommun – Arkivreglemente1163 

214.  Sävsjö kommun – Arkivreglemente1164 

215.  Söderhamns kommun – Återfann ingen information.1165 

216.  Söderköpings kommun – Återfann ingen information.1166 

217.  Södertälje kommun – Arkivreglemente1167 

218.  Sölvesborgs kommun – Arkivreglemente1168 

219.  Tanums kommun – Återfann ingen information.1169 

220.  Tibro kommun – Återfann ingen information.1170 

221.  Tidaholms kommun – Arkivreglemente1171 

222.  Tierps kommun – Återfann ingen information.1172 

223.  Timrå kommun – Arkivreglemente1173 

224.  Tingsryds kommun – Arkivreglemente1174 

225.  Tjörns kommun – Arkivreglemente1175 

226.  Tomelilla kommun – Återfann ingen information.1176 

227.  Torsby kommun – Arkivreglemente1177 

                                                
1160  https://www.svedala.se/paverka/kommun/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200528) 
1161  https://www.svenljunga.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument (20200528) 
1162  https://saffle.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-protokoll/policys-och-styrdokument.html (20200528) 
1163  https://www.sater.se/kommun-demokrati/planer-taxor-och-styrdokument/ (20200528) 
1164  https://savsjo.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/styrande-dokument.html (20200528) 
1165  https://www.soderhamn.se/sidor/kommun-och-politik/styrdokument.html (20200528) 
1166  https://www.soderkoping.se/kommun-politik/styrande-dokument/ (20200528) 
 https://www.soderkoping.se/kommun-politik/om-kommunen/arkiv/ (20200528) 
1167  https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/forfattningssamling/ (20200528) 
1168  http://solvesborg.se/kommun-och-politik-/regler-och-styrande-dokument.html (20200528) 
1169  https://www.tanum.se/kommunpolitik.html (20200528) 
1170  https://www.tibro.se/kommun-och-politik/sa-styrs-tibro-kommun/planer-och-styrdokument/ (20200528) 
1171  https://www.tidaholm.se/kommun--politik/styrande-dokument.html (20200528) 
1172  https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/styrdokument-foreskrifter-och-taxor.html (20200528) 
1173  http://www.timra.se/kommunpolitik/kommunalaforeskrifter.html (20200528) 
1174  https://tingsryd.se/politik/regelverk/reglementen-och-arbetsordningar/ (20200528) 
1175  https://www.tjorn.se/kommun-och-politik/kommunfakta/styrande-dokument (20200528) 
1176  https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/stydokument (20200528) 
1177  https://torsby.se/kommunpolitik/sammantradenarendenhandlingarprotokoll/diariumocharkiv/arkiv/arkivreglemente.html (20200528) 
 https://torsby.se/kommunpolitik/reglerochstyrandedokument.html 

https://www.svedala.se/paverka/kommun/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://www.svenljunga.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument
https://saffle.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-protokoll/policys-och-styrdokument.html
https://www.sater.se/kommun-demokrati/planer-taxor-och-styrdokument/
https://savsjo.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/styrande-dokument.html
https://www.soderhamn.se/sidor/kommun-och-politik/styrdokument.html
https://www.soderkoping.se/kommun-politik/styrande-dokument/
https://www.soderkoping.se/kommun-politik/om-kommunen/arkiv/
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/forfattningssamling/
http://solvesborg.se/kommun-och-politik-/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.tanum.se/kommunpolitik.html
https://www.tibro.se/kommun-och-politik/sa-styrs-tibro-kommun/planer-och-styrdokument/
https://www.tidaholm.se/kommun--politik/styrande-dokument.html
https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/styrdokument-foreskrifter-och-taxor.html
http://www.timra.se/kommunpolitik/kommunalaforeskrifter.html
https://tingsryd.se/politik/regelverk/reglementen-och-arbetsordningar/
https://www.tjorn.se/kommun-och-politik/kommunfakta/styrande-dokument
https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/stydokument
https://torsby.se/kommunpolitik/sammantradenarendenhandlingarprotokoll/diariumocharkiv/arkiv/arkivreglemente.html
https://torsby.se/kommunpolitik/reglerochstyrandedokument.html
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# Verksamhet Handling 

228.  Torsås kommun – Arkivreglemente1178 

229.  Tranemo kommun – Arkivreglemente1179 

230.  Tranås kommun – Återfann ingen information.1180 

231.  Trelleborgs kommun – Återfann ingen information.1181 

232.  Trollhättans stad – Arkivreglemente1182 

233.  Trosa kommun – Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar1183 

234.  Tyresö kommun – Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning1184 

235.  Täby kommun – Regler för den kommunala arkiv- och dokumenthanteringen1185 

236.  Töreboda kommun – Återfann ingen information.1186 

237.  Uddevalla kommun – Arkivreglemente1187 

238.  Ulricehamns kommun – Arkivreglemente1188 

239.  Umeå kommun – Arkivreglemente1189 

240.  Upplands Väsby kommun – Reglemente för hantering av arkiv1190 

241.  Upplands-Bro kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1191 

242.  Uppsala kommun – Arkivregler1192 

243.  Uppvidinge kommun – Återfann ingen information.1193 

244.  Vadstena kommun – Återfann ingen information.1194 

                                                
1178  Handlingen kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://www.torsas.se/wp-content/uploads/bilaga-3-arkivreglement.pdf (20200528) 
 https://www.torsas.se/kommun-och-politik/planer-lagar-och-styrdokument/ 
1179  Handlingen kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://www.tranemo.se/innehall/2016/01/Arkivreglemente.pdf (20200528) 
 https://www.tranemo.se/kommun-och-politik/utkast-forfattningssamling-styrande-dokument/ 
1180  https://www.tranas.se/kommunpolitik/styrdokument/samladestyrdokument.html (20200603) 
1181  https://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunal-forfattningssamling/ (20200528) 
1182  https://www.trollhattan.se/startsida/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/ (20200528) 
1183  Handlingen kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/kansliet/styrdokument/kommunstyrelsen/administration/arkivreglemente.pdf 

(20200528) 
1184  https://www.tyreso.se/organisation--styrning/styrning-och-uppfoljning/lagar-och-styrdokument/styrdokument.html (20200528) 
1185  https://www.taby.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/styrande-dokument/ (20200528) 
1186  https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer.html (20200528) 
1187  https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200528) 
1188  https://www.ulricehamn.se/omkommunen/kommun/styrdokument/ (20200528) 
1189  https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.html (20200528) 
1190  http://www.upplandsvasby.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200529) 
1191  https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling.html (20200529) 
1192  https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/ (20200529) 
1193  https://www.uppvidinge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200529) 
1194  https://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/politik-och-beslut/styrande-dokument/ (20200529) 

https://www.torsas.se/wp-content/uploads/bilaga-3-arkivreglement.pdf
https://www.torsas.se/kommun-och-politik/planer-lagar-och-styrdokument/
https://www.tranemo.se/innehall/2016/01/Arkivreglemente.pdf
https://www.tranemo.se/kommun-och-politik/utkast-forfattningssamling-styrande-dokument/
https://www.tranas.se/kommunpolitik/styrdokument/samladestyrdokument.html
https://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunal-forfattningssamling/
https://www.trollhattan.se/startsida/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/
https://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/kansliet/styrdokument/kommunstyrelsen/administration/arkivreglemente.pdf
https://www.tyreso.se/organisation--styrning/styrning-och-uppfoljning/lagar-och-styrdokument/styrdokument.html
https://www.taby.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/styrande-dokument/
https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer.html
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.ulricehamn.se/omkommunen/kommun/styrdokument/
https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.html
http://www.upplandsvasby.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling.html
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/
https://www.uppvidinge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/politik-och-beslut/styrande-dokument/
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# Verksamhet Handling 

245.  Vaggeryds kommun – Återfann ingen information.1195 

246.  Valdemarsviks kommun – Arkivreglemente1196 

247.  Vallentuna kommun – Arkivreglemente1197 

248.  Vansbro kommun – Arkivreglemente1198 

249.  Vara kommun – Arkivreglemente1199 

250.  Varbergs kommun – Arkivreglemente1200 

251.  Vaxholms stad – Återfann ingen information.1201 

252.  Vellinge kommun – Återfann ingen information.1202 

253.  Vetlanda kommun – Policy för hantering av arkiv1203 

254.  Vilhelmina kommun – Återfann ingen information.1204 

255.  Vimmerby kommun – Arkivreglemente1205 

256.  Vindelns kommun – Arkivreglemente1206 

257.  Vingåkers kommun – Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter1207 

258.  Vårgårda kommun – Arkivreglemente1208 

259.  Vänersborgs kommun – Arkivregler 

– Riktlinjer till arkivregler1209 

260.  Vännäs kommun – Arkivreglemente1210 

261.  Värmdö kommun – Arkivreglemente1211 

262.  Värnamo kommun – Arkivreglemente1212 

                                                
1195  https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik.html (20200529) 
1196  https://www.valdemarsvik.se/kommun-politik/kommunal-forfattningssamling/ (20200529) 
1197  https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/ (20200529) 
1198  https://vansbro.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument-och-regler.html (20200529) 
1199  https://vara.se/kommun-och-politik/forfattningssamling/ (20200529) 
1200  https://www.varberg.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html (20200529) 
1201  https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/kommun-och-politik/styrdokument.html (20200529) 
1202  https://vellinge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/sa-styrs-vellinge/vellinge-styrdokument/ (20200529) 
1203  https://kommun.vetlanda.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/dokument-som-styr-kommunens-verksamheter.html (20200529) 
1204  https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/ (20200529) 
1205  http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/reglerochstyrandedokument.html (20200529) 
1206  https://www.vindeln.se/?id=11326 (20205029) 
1207  https://www.vingaker.se/organisation-politik/planer-och-styrdokument/ (20200529) 
1208  https://www.vargarda.se/medborgare/kommun-och-politik/kommunens-styrande-dokument.html (20200529) 
1209  https://www.vanersborg.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200529) 
1210  https://www.vannas.se/?id=1111 (20200529) 
1211  https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/reglermalochvisioner/forfattningssamling.html (20200529) 
1212  https://www.varnamo.se/kommun-och-politik/styrdokument.html (20200529) 

https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik.html
https://www.valdemarsvik.se/kommun-politik/kommunal-forfattningssamling/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/
https://vansbro.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument-och-regler.html
https://vara.se/kommun-och-politik/forfattningssamling/
https://www.varberg.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.html
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/kommun-och-politik/styrdokument.html
https://vellinge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/sa-styrs-vellinge/vellinge-styrdokument/
https://kommun.vetlanda.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/dokument-som-styr-kommunens-verksamheter.html
https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/reglerochstyrandedokument.html
https://www.vindeln.se/?id=11326
https://www.vingaker.se/organisation-politik/planer-och-styrdokument/
https://www.vargarda.se/medborgare/kommun-och-politik/kommunens-styrande-dokument.html
https://www.vanersborg.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://www.vannas.se/?id=1111
https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/reglermalochvisioner/forfattningssamling.html
https://www.varnamo.se/kommun-och-politik/styrdokument.html
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# Verksamhet Handling 

263.  Västerviks kommun – Arkivreglemente1213 

264.  Västerås stad – Riktlinje för hantering av arkiv1214 

– Riktlinje om arkivbeständighet för elektroniska handlingar1215 

265.  Växjö kommun – Arkivreglemente1216 

266.  Ydre kommun – Återfann ingen information.1217 

267.  Ystads kommun – Arkivreglemente1218 

268.  Åmåls kommun – Arkivreglemente1219 

269.  Ånge kommun – Riktlinjer för hantering av arkiv1220 

270.  Åre kommun – Arkivreglemente, bruten länk.1221 

271.  Årjängs kommun – Föreskrifter om arkivvården1222 

272.  Åsele kommun – Återfann ingen information.1223 

273.  Åstorps kommun – Arkivreglemente1224 

274.  Åtvidabergs kommun – Arkivreglemente1225 

275.  Älmhults kommun – Arkivreglemente1226 

276.  Älvdalens kommun – Återfann ingen information.1227 

277.  Älvkarleby kommun – Arkivreglemente1228 

278.  Älvsbyns kommun – Arkivreglemente1229 

                                                
1213  https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/ (20200529) 
1214  https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/forfattningssamling.html (20200529) 
1215  Handlingen återfinns inte i författningssamlingen, men kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://www.vasteras.se/download/18.1f050db71673c6ffc3ebbf/1554824503314/Riktlinje om arkivbeständighet för elektroniska handling

ar - Beslutad 2015-06-15.pdf (20200529) 
1216  https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/allmanna-handlingar-och-styrande-dokument/regler-taxor-och-styrande-dokument.html 

(20200529) 
1217  https://www.ydre.se/politikorganisation/forfattningssamling.html (20200529) 
1218  https://www.ystad.se/kommun--politik/politik-och-paverkan/mal--och-verksamhetsstyrning/ (20200529) 
1219  https://www.amal.se/fakta-om-%C3%A5maal/kommunal-foerfattningssamling/ (20200529) 
1220  https://www.ange.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html (20200529) 
1221  https://are.se/kommunpolitik/kommunal-forfattningssamling (20200529) 
 https://are.se/kommunpolitik/kommunarkivet 
1222  https://www.arjang.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Foreskrifter-regler-och-avgifter/ (20200529) 
1223  https://www.asele.se/kommun-och-politik/protokoll-och-dokument/information-policys-och-planer/ (20200529) 
1224  https://astorp.se/kommun-och-politik/policys-planer-och-program.html (20200529) 
1225  Handlingen kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://www.atvidaberg.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument (20200529) 
1226  https://www.almhult.se/sv/kommunpolitik/lagarochbestammelser/kommunalforfattningssamling.html (20200529) 
1227  https://www.alvdalen.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument-och-regler.html (20200529) 
1228  https://www.alvkarleby.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument.html (20200529) 
1229  https://www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/styrdokument/ (20200529) 

https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/forfattningssamling.html
https://www.vasteras.se/download/18.1f050db71673c6ffc3ebbf/1554824503314/Riktlinje%20om%20arkivbeständighet%20för%20elektroniska%20handlingar%20-%20Beslutad%202015-06-15.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.1f050db71673c6ffc3ebbf/1554824503314/Riktlinje%20om%20arkivbeständighet%20för%20elektroniska%20handlingar%20-%20Beslutad%202015-06-15.pdf
https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/allmanna-handlingar-och-styrande-dokument/regler-taxor-och-styrande-dokument.html
https://www.ydre.se/politikorganisation/forfattningssamling.html
https://www.ystad.se/kommun--politik/politik-och-paverkan/mal--och-verksamhetsstyrning/
https://www.amal.se/fakta-om-%C3%A5maal/kommunal-foerfattningssamling/
https://www.ange.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument.html
https://are.se/kommunpolitik/kommunal-forfattningssamling
https://are.se/kommunpolitik/kommunarkivet
https://www.arjang.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Foreskrifter-regler-och-avgifter/
https://www.asele.se/kommun-och-politik/protokoll-och-dokument/information-policys-och-planer/
https://astorp.se/kommun-och-politik/policys-planer-och-program.html
https://www.atvidaberg.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument
https://www.almhult.se/sv/kommunpolitik/lagarochbestammelser/kommunalforfattningssamling.html
https://www.alvdalen.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument-och-regler.html
https://www.alvkarleby.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument.html
https://www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/styrdokument/
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# Verksamhet Handling 

279.  Ängelholms kommun – Återfann ingen information.1230 

280.  Öckerö kommun – Arkivreglemente1231 

281.  Ödeshögs kommun – Arkivreglemente1232 

282.  Örebro kommun – Arkivreglemente 

– Digital arkivering – riktlinjer1233 

283.  Örkelljunga kommun – Arkivreglemente1234 

284.  Örnsköldsviks kommun – Arkivreglemente1235 

285.  Östersunds kommun – Arkivreglemente1236 

286.  Österåkers kommun – Reglemente för hantering av arkiv 

– Riktlinjer - Arkivkrav för IT-system1237 

287.  Östhammars kommun – Återfann ingen information.1238 

288.  Östra Göinge kommun – Arkivreglemente1239 

289.  Överkalix kommun – Arkivreglemente1240 

290.  Övertorneå kommun – Återfann ingen information.1241 

12.4 Regioner 

I Tabell 61 finns en förteckning över Sveriges 21 regioner,1242 och de handlingar som påträffats från 
dem om materiel och metoder för elektroniska handlingar.1243 Totalt återfanns handlingar hos 18 
regioner. Den huvudsakliga källan har varit regionernas webbplatser. För en region återfanns inte 
någon sådan information, och för två regioner återfanns endast allmän information om arkiv. 

                                                
1230  https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sa-har-styrs-angelholms-kommun/styrdokument.html (20200529) 
1231  https://www.ockero.se/kommun-och-politik/forfattningssamling-och-styrande-dokument (20200529) 
1232  https://www.odeshog.se/kommunpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/styrandedokument.html (20200529) 
1233  https://www.orebro.se/kommun--politik/jamforelser-statistik--undersokningar/dokument--undersokningar/kommun--politik---

dokument.html (20200529) 
1234  https://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/kommunal-forfattningssamling.html (20200529) 
1235  https://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/styrdokumentreglementenochplaner.html (20200529) 
1236  Handlingen kunde sökas fram på webbplatsen. 
 https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/styrning.html (20200529) 
1237  http://www.osteraker.se/omosteraker/styrdokumentochforfattningssamling.html (20200529) 
1238  https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta-och-dokument/regler-och-styrande-dokument/ (20200529) 
1239  https://www.ostragoinge.se/politik/politisk-styrning-och-uppfoljning/politik-styrande-dokument/ (20200529) 
1240  https://www.overkalix.se/kommun/politik-organisation/forfattningsregister/ (20200529) 
1241  https://www.overtornea.se/sv/Kommun--Politik/Politik/Mal_och_styrning/Forfattningssamling/ (20200529) 
1242  https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.html (20200517) 
1243  Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar reglerar skyldigheter och rättigheter mellan och för landsting 

och länsstyrelser. Sedan 1 januari 2019 omfattar lagen alla landsting genom SFS 2018:1348 med anledning 
att uppnå Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (prop. 2017/18:206). I och med denna förändring har samt-
liga landsting bytt namn till regioner. Enligt SKR ska benämningen landsting utmönstras ur författningar, och 
ersättas med region. 

 https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/allalandstingblirregioner.26062.html (20190602) 
 För förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning trädde ändringarna i kraft den 1 januari 

2020. 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sa-har-styrs-angelholms-kommun/styrdokument.html
https://www.ockero.se/kommun-och-politik/forfattningssamling-och-styrande-dokument
https://www.odeshog.se/kommunpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/styrandedokument.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/jamforelser-statistik--undersokningar/dokument--undersokningar/kommun--politik---dokument.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/jamforelser-statistik--undersokningar/dokument--undersokningar/kommun--politik---dokument.html
https://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/kommunal-forfattningssamling.html
https://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/styrdokumentreglementenochplaner.html
https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/styrning.html
http://www.osteraker.se/omosteraker/styrdokumentochforfattningssamling.html
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta-och-dokument/regler-och-styrande-dokument/
https://www.ostragoinge.se/politik/politisk-styrning-och-uppfoljning/politik-styrande-dokument/
https://www.overkalix.se/kommun/politik-organisation/forfattningsregister/
https://www.overtornea.se/sv/Kommun--Politik/Politik/Mal_och_styrning/Forfattningssamling/
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.html
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/allalandstingblirregioner.26062.html
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Hos 14 regioner återfanns handlingar rubricerade som arkivreglemente, varav tre av dem som ar-
betsordningar och reglementen, dokument- och arkivreglemente, reglemente för hantering av arkiv. 
En av regionerna hade tillhörande riktlinjer, och en annan en specifikation för godkända format för 
leverans av digitala filer. För en region var arkivreglementet inte tillgängligt på grund av att den var 
under revidering. För en annan region återfanns arkivreglementet endast som ett ”förslag”, och för 
två andra regioner återfanns deras arkivreglementen endast på webbplatser som tillsynes inte till-
hörde de utställda regionerna. Det finns ingen anledning att inte anta att de två arkivreglementen 
inte var utgiven av de utställda regionerna, men det kan inte för varken dem eller förslaget till arkiv-
reglemente dras några slutsatser om deras ikraftträdande. Två av de övriga regionerna hade till-
gängliggjort handlingar rubricerade som föreskrifter. Den ena som föreskrift om arkivvård, medan 
den andra som föreskrifter och riktlinjer om Arkiv- och informationshantering med en tillhörande 
Anvisning Tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering, och en 
rutin [för] Inspelning och konvertering av ljud och rörlig bild. För de två sista av de 18 regionerna 
återfanns en arkivhandbok och en dokumenthanteringsplan. 
 
Huvuddelen av påträffade handlingar är alltså rättsliga texter. Analysen av underlaget är avgränsat 
till materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. Samtliga arkivreglementen och 
föreskrifter belyser behovet med likartade formuleringar. Den vanligaste konstruktionen i arkivregle-
menten var [att framställa] [allmänna] handlingar [handlingar/information] [oavsett format] som ska 
bevaras [ska framställas] med material och metoder som garanterar informationens beständighet 
[och autenticitet] [för all framtid]. I ett fall ersätts beständighet med ”hållbarhet och långtidsförvaring”, 
och ett annat kompletteras med ”läsbarhet i framtiden”. I anslutning till denna formulering förekom 
även att handlingar som ska gallras behöver vara läsbara fram tills den tidpunkten, eller att handlin-
garna behöver vara läsbara i framtiden såvida inte de ska gallras. I några fall angavs att ”Varje 
myndighet ansvarar för att de elektroniska handlingar som skapats eller inkommit till sina verksam-
heter och som ska bevaras, kan levereras till ett e-arkiv i ett standardiserat, teknikneutralt format.”, 
och ”Vid utveckling och upphandling av IT-system som ska innehålla allmänna handlingar ska det 
långsiktiga behovet av tillgång till autentisk och pålitlig information beaktas. Elektroniskt lagrade 
handlingar ska kunna återskapas under hela den tid de ska bevaras. För att möjliggöra ett långsiktigt 
bevarande av de elektroniska handlingarna ska databärare, filformat och dataorganisation uppfylla 
gällande standarder.”. En annan mindre förekommande formulering var att ”Varje nämnd och styrel-
se ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse standarder 
för en ändamålsenlig arkivvård.” och arkivmyndigheten lämnar ”… rekommendationer kring metoder, 
materiel och skydd rörande arkivvården.”. 
 
I de två föreskrifterna uttrycktes att ”Handlingar ska framställas på ett sätt som är förenligt med 
gällande standarder för en ändamålsenlig arkivvård.” och ”Vid framställning av allmänna handlingar 
ska myndigheten använda medel och metoder som är lämpliga med hänsyn till att handlingarna ska 
kunna läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas under den tid som de ska bevaras.”. 
 
De rättsliga texterna kan jämföras med det allmänna råd som Riksarkivet hade utfärdat i RA-FS 
1991:17 ersatt av RA-FS 1995:5 och upphävd av RA-FS 2015:5. Det framkommer att det allmänna 
rådet gavs ut i samråd med SKR, men en cirkulation från SKR liknande den för Kommuner (a. 12.3) 
har inte återfunnits. Med fetstil i ursprunglig text.  
 

9 § Beständighet 
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Handlingar som skall bevaras skall framställas med materiel och metoder som garanterar 

informationens beständighet. 

Kommentarer: 

Även gallringsbara handlingar skall ha sådan kvalitet att de är läsbara fram till 

gallringstidpunkten. 

För mikrofilm och ADB-medier skall motsvarande krav ställas. 

Se Riksarkivets författningssamling beträffande skrivmateriel och reproduktionsmetoder som ger 

beständig skrift. 

 
I de rättsliga texterna görs sju respektive tre generiska hänvisningar till ”standarder” och Riksarkivets 
föreskrifter,1244 och två specifika hänvisningar till RA-FS 2009:2.1245 En specifik hänvisning till RA-FS 
2009:2 förekommer även i arkivhandboken och riktlinjen till ett av arkivreglementen.1246 

Tabell 61 Med GS avses generisk hänvisning till ”standarder”. Med GR avses generisk hänvisning till Riksarkivets före-
skrifter. Med SR avses specifik hänvisning till RA-FS 2009:2. 

# Region Handling GS GR SR 

1.  Blekinge – Arkivreglemente1247    

2.  Dalarna – Revidering pågår av arkivreglementet.1248    

3.  Gotland – Arkivreglemente1249 X  X 

4.  Gävleborg – Föreskrift om arkivvård1250 X   

5.  Halland – Arbetsordningar och reglementen1251 X   

6.  Jämtland Härjedalen – Arkivreglemente1252 X   

7.  Jönköpings län – Arkivreglemente (förslag)1253 X X  

                                                
1244  Exempel på formulering ”… Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd 

rörande arkivvården som följer Riksarkivets föreskrifter om arkivvård som gäller för statliga myndigheter. …”, 
”Se Riksarkivets författningssamling (RA-FS) …” . 

1245  Exempel på formulering (Gotland) ”… handlingar som ska bevaras för alltid lagras i arkivbeständiga format 
enl. RA-FS 2009:2. …” och ”Systemet ska följa Riksarkivets RA-FS 2009:1-2 för överföring till e-arkiv”, (Västra 
Götaland) ”Riksarkivets föreskrifter inom följande områden ska, om inte annat anges, tillämpas när det gäller 
tekniska krav för: … elektroniska handlingar”. 

1246  Exempel på formulering (Uppsala) ”De filformat som godkänns av regionarkivet bygger på internationella 
öppna standarder, vilka inte är beroende av en specifik leverantör, och/eller på Riksarkivets föreskrift RA-FS 
2009:2. …”. 

1247  https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/styrning-och-mal/styrande-dokument.html (20200523) 
1248  https://www.regiondalarna.se/politik/sa-styrs-region-dalarna/reglemente/ (20200524) 
1249  https://www.gotland.se/100883 (20200522) 
1250  https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/styrande-dokument/ (20200524) 
1251  https://www.regionhalland.se/demokrati-och-politik/for-fortroendevalda/ (20200523) 
1252  https://diariet.regionjh.se/diariet/files/62c10133-31e9-4811-9d24-5e2ceaa76070.pdf (20200524) 
1253  Handlingen är ett förslag till beslut, och en upprättad handling återfanns inte. 
 https://www.rjl.se/Demokrati/styrdokument/ (20200523) 

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/styrning-och-mal/styrande-dokument.html
https://www.regiondalarna.se/politik/sa-styrs-region-dalarna/reglemente/
https://www.gotland.se/100883
https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/styrande-dokument/
https://www.regionhalland.se/demokrati-och-politik/for-fortroendevalda/
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/62c10133-31e9-4811-9d24-5e2ceaa76070.pdf
https://www.rjl.se/Demokrati/styrdokument/
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# Region Handling GS GR SR 

  – Riktlinjer (förslag)   X 

8.  Kalmar län – Reglemente för hantering1254 X X  

9.  Kronoberg – Arkivreglemente1255    

10.  Norrbotten – Arkivreglemente1256    

11.  Skåne – Arkivreglemente1257  X  

12.  Stockholm – Dokument- och arkivreglemente1258    

  – Godkända format för leverans av digitala filer till 
Landstingsarkivet1259 

   

13.  Sörmland – Arkivreglemente1260    

14.  Uppsala – Arkivhandbok1261 X  X 

15.  Värmland – Allmän information1262    

16.  Västerbotten – Återfann ingen information.1263    

  – Dokumenthanteringsplan (annan webbplats)1264    

17.  Västernorrland – Arkivreglemente1265 X   

18.  Västmanland – Återfann ingen information.1266    

19.  Västra Götaland – Föreskrifter och riktlinjer om Arkiv- och informations-
hantering 

  X 

  – Anvisning: Tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer 
om arkiv- och informationshantering 1267 

   

                                                
 https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionstyrelsen/2016/2016-06-14/14-

rjl2016_1737_nytt_arkivreglemente_anpassat_till_region_jonkopings_lan_total_.pdf (20200523) 
1254  https://www.regionkalmar.se/politik-och-paverkan/demokrati-och-insyn/styrande-dokument/ (20200523) 
1255  Handlingen återfanns endast genom direktlänk, och inte bland webbsidorna för styrdokument eller arkiv. 
 http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/styrdokument/ (20200523) 
 http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/diarium-och-arkiv/ 
 http://www.regionkronoberg.se/contentassets/7c86cd4c3c414c03b85b6557a93b0459/arkivreglemente-region-kronoberg20323_tmp.pdf 

(20200523) 
1256  https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Styrande-dokument/ (20200524) 
1257  https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Styrande-dokument/ (20200523) 
1258  https://www.sll.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/styrande-dokument-och-forfattningssamling/ (20200523) 
1259  https://www.regionarkivet.sll.se/download/18.8e00ea51504664e32f3d5/1543479251321/Godkända format för leverans av digitala filer till 

Landstingsarkivet.pdf (20200517) 
1260  https://regionsormland.se/demokrati-insyn/styrande-dokument/ (20200523) 
1261  http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Verksamheter/Styrande-dokument/ (20200523) 
1262  https://www.regionvarmland.se/politik/Diarium-och-arkiv/Landstingsarkivet/ (20200523) 
1263  https://www.regionvasterbotten.se/ (20200531) 
1264  Återfanns på en extern webbplats. 
 https://docplayer.se/docview/103/158799846/#file=/storage/103/158799846/158799846.pdf (20200524) 
1265  https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-regionen/Reglementen/ (20200524) 
1266  https://regionvastmanland.se/politik/ (20200524) 
1267  https://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/ (20200524) 

https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionstyrelsen/2016/2016-06-14/14-rjl2016_1737_nytt_arkivreglemente_anpassat_till_region_jonkopings_lan_total_.pdf
https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionstyrelsen/2016/2016-06-14/14-rjl2016_1737_nytt_arkivreglemente_anpassat_till_region_jonkopings_lan_total_.pdf
https://www.regionkalmar.se/politik-och-paverkan/demokrati-och-insyn/styrande-dokument/
http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/styrdokument/
http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/diarium-och-arkiv/
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/7c86cd4c3c414c03b85b6557a93b0459/arkivreglemente-region-kronoberg20323_tmp.pdf
https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Styrande-dokument/
https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Styrande-dokument/
https://www.sll.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/styrande-dokument-och-forfattningssamling/
https://www.regionarkivet.sll.se/download/18.8e00ea51504664e32f3d5/1543479251321/Godkända%20format%20för%20leverans%20av%20digitala%20filer%20till%20Landstingsarkivet.pdf
https://www.regionarkivet.sll.se/download/18.8e00ea51504664e32f3d5/1543479251321/Godkända%20format%20för%20leverans%20av%20digitala%20filer%20till%20Landstingsarkivet.pdf
https://regionsormland.se/demokrati-insyn/styrande-dokument/
http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Verksamheter/Styrande-dokument/
https://www.regionvarmland.se/politik/Diarium-och-arkiv/Landstingsarkivet/
https://www.regionvasterbotten.se/
https://docplayer.se/docview/103/158799846/#file=/storage/103/158799846/158799846.pdf
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-regionen/Reglementen/
https://regionvastmanland.se/politik/
https://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/
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# Region Handling GS GR SR 

  – Rutin Inspelning och konvertering av ljud och rörlig 
bild1268 

   

20.  Örebro län – Allmän information1269    

  – Arkivreglemente (annan webbplats)1270    

21.  Östergötland – Återfann ingen information.1271    

12.5 OSL-organs verksamhet 

Utrymme för att komplettera framtida revideringar med eventuella normerande handlingar för mate-
riel och metoder inom OSL-organs verksamheter. 
 
För sammanställningen se vidare Tillsynsavdelningens förteckning över Myndigheter och andra org-
an som står under Riksarkivets tillsyn (datum för uppdatering 2020-01-22).1272 

12.6 OSL-sammanslutningars verksamhet 

Utrymme för att komplettera framtida revideringar med eventuella normerande handlingar för mate-
riel och metoder inom OSL-sammanslutningars verksamheter. 
 
En sammanställning kan bli praktisk svår att ta med i detta dokument, eftersom endast kommunala 
aktiebolag uppgår till 1 686 stycken, av 482 278 totala aktiebolag, i Sverige.1273 

                                                
1268  https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=2060641&filename=Rutin+-+Inspelning+och+konvertering+av+ljud+och+rörlig+bild 

(20200605) 
1269  https://www.regionorebrolan.se/sv/Politik/Styrande-dokument/ (20200524) 
 https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Detta-ar-landstinget/Lednings--och-verksamhetsstod/Arkiv/Arkivarierollen/ 
1270  Återfanns på en extern webbplats. 
 https://www.yumpu.com/sv/document/read/20030288/arkivreglemente-regionforbundet-orebro-lan (20200531) 
1271  https://www.regionostergotland.se/ (20200531) 
1272 https://riksarkivet.se/tillsyn-och-radgivning (20200924) 
1273  SCB, Företagsregistret. Se under avsnittet Fakta om Företagsregistret. 
 https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/ (20200924) 

https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=2060641&filename=Rutin+-+Inspelning+och+konvertering+av+ljud+och+rörlig+bild
https://www.regionorebrolan.se/sv/Politik/Styrande-dokument/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Detta-ar-landstinget/Lednings--och-verksamhetsstod/Arkiv/Arkivarierollen/
https://www.yumpu.com/sv/document/read/20030288/arkivreglemente-regionforbundet-orebro-lan
https://www.regionostergotland.se/
https://riksarkivet.se/tillsyn-och-radgivning
https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/
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